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استشهاد أسرة كاملة من 7   أفراد  يف مديرية خب والشعف باجلوف  جبرمية لطريان العدوان
عشرات القتلى والجرحى من املرتزقة يف هجومني بموزع والصلو وتدمري 13 آلية بتعز والجوف ومأرب

تدمري منظومة دفاعية للغزاة باتريوت من الجيل الثالث باملخاء
قوات اجليش واللجان تطهر جبال ووديان جبهة اليتمة يف خب والشعف بعملية عسكرية واسعة

ال���������وس���������ط ال������ص������ح������ف������ي واإلع������������ام������������ي ي������������������ودع  رئ�����ي�����س 
حت�����ري�����ر  ص���ح���ي���ف���ة احل���ق���ي���ق���ة ال���ش���ه���ي���د ع�����اب�����د مح����زة 
وم����ص����ور ق����ن����اة ال����س����اح����ات ال���ش���ه���ي���د ع����ب����داهلل امل��ن��ت��ص��ر

سقطت أوراق العدو
أن��ت��م مت��ّث��ل��ون ال��وط��ن وم��س��ؤول��ون ع��ن م��ؤس��س��ات��ك��م أم����ام ال��ق��ي��ادة
س���ن���ق���ي����ّ���م ون����ك����اف����ئ امل����ت����ف����اين وحن�����اس�����ب امل���ت���خ���اذل
ال ي��ك��ن مه��ك��م ح��اش��ي��ت��ك��م ف��ل��دي��ن��ا أول����وي����ة م���واج���ه���ة ال���ع���دوان

حن����������������و ت��������ث��������ب��������ي��������ت دول��������������������������ة امل�����������ؤس�����������س�����������ات 

وخالل اجتماعه مع حكومة اإلنقاذ:

الرئيس الصماد خلرجيي دفعة الشهيد العقيد الكبسي من قوات األمن املركزي
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 : تعز
ش2هدت ع2دٌد م2ن مح2ا ر املواله2ات يف 
محارظة تعز، خالل اليومني املاضيني، عالياٍت 
الجي2ش  نّفذته2ا ق2واُت  عس2كريًة متنوع2ًة، 
 اللجان الش2علية،  سقط ريها عرشاُت القتىل 
 الجرح2ى م2ن مرتزق2ة الع2د ان الس2عودي 
اجمريك2ي بينهم قيادات  تم تدمري ثاان آليات 

عسكرية لهم. 
رفي مديرية موزع بجلهة الساحل الغربي، 
نفذت قوات الجي2ش  اللجان، أم2س، 2ُُجْوماً 
ن2َْوِع2يًّا عىل عدٍد م2ن مواقع املرتزقة،  أرادت 
مصادُر عس2كريٌة لصحيفة املسرية أن العالية 
تاا م2ن محوري2ن، اج ل م2ن تل2ة االثنعش 
لن2وب مفرق املديرية،  الثان2ي باتجاه التلاب 

السود شاال مدينة موزع. 
  ّضحا املصادر أن الهجو1 بدأ بتاشيط 
ن2اري من مختلف اجس2لحة، ع2ىل تجاعات 
 تحصين2ات املرتزق2ة يف تل2ك املناط2ق، م2ا 
أسفر عن س2قوط عدد من القتىل  الجرحى 
يف صفورهم، ث2م انطلقا الوحداُت املهاِلاُة 
بع2د ذلك إ2 تلك املواقع  اقتحاتها،  س2قط 
لايع من تلقى م2ن املرتزقة ريها بني قتيل 

 لريح. 
 لاء ذلك ضان عاليات عس2كرية متنوعة 
ش2هدتها املديري2ة،  ت2م خاللها تدم2ري آليتني 
عس2كريتني للارتزق2ة،  أر2اد مص2در ميداني 
للاس2رية أن اآلليت2ني ت2م تدمري2اا بواس2طة 

علوت2ني ناس2فتني زرعتها2ا  حدُة الهندس2ة 
العس2كرية التابع2ة للجيش  اللجان،  أس2فر 
تدمري2ُا2ا ع2ن م2رع لايع َم2ن كانوا عىل 

متنهاا. 
 تزام2ن ذل2ك م2ع تدم2ري لّرار2ة ملرتزق2ة 
2ه، ش2اال  الع2د ان، بواس2طة ص2ار خ مولَّ
منطقة يختل يف للهة املخاء بالساحل الغربي. 
 شهدت للهُة الساحل أَيْضاً، يف الوقا ذاته، 
تدم2ريَ مدرَّعتني ملرتزقة الع2د ان، بصار خني 
مولهني،  أس2فر ذلك عن س2قوِط طاقايهاا 

َلايعاً بني قتيل  لريح. 
م2ن له2ة أخ2رد، لقي ع2دد م2ن املرتزقة 

مصارعه2م  أصيب منهم آخ2ر ن،  تم تدمريُ 
ثالث2ة أطق2م عس2كرية له2م، خ2الل عالي2ة 
2جومي2ة ملاغتة نّفذتها  ح2داٌت من الجيش 
 اللجان عىل عدد من مواقع املرتزقة يف مديرية 
الصلو،  أس2فرت العالية عن س2قوط عرشات 

من املرتزقة بني قتيل  لريح. 
 بالتزام2ن مع ذل2ك، أراد مصدٌر عس2كري 
للاسرية، أن القياديَّ يف صفوف املرتزقة، ريص 
حسن املخاليف، قائد ما يساى الجلهة الشاالية 
ملدين2ة تع2ز، لقي مرَع2ه برص2اص الجيش 
 اللجان الشعلية، خالل عالية عسكرية نوعية 

باملدينة. 

أخبار

 مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قائد لواء وقائد كتيبة وتدمير 11 آلية متنوعة 

الجيش واللجان يكتسحون جبهة »اليتمة« بالجوف ويسيطرون على كافة الجبال واألودية بعملية عسكرية واسعة
 : ضرار الطيب

قلل2ا ق2واُت الجي2ش  اللجان الش2علية 
موازي2َن املعرك2ة يف للهة الج2وف،  أعادت 
َرْس2َم خارطة الس2يطرة امليدانية من لديد، 
 ذلك عندما اكتسحا، يو1 الخايس الفائا، 
معظَم مناطق س2يطرة املرتزق2ة يف مديرية 
خب  الش2عف، يف عالية عس2كرية  اس2عة 
 اس2تثنائية، أس2فرت ع2ن الس2يطرة ع2ىل 
لاي2ع الودي2ان  الجلال  التل2اب التي كان 
يتوالُد بها مرتِزقُة العد ان يف منطقة اليتاة 
 مناط2َق أخ2رد مج2ا رة،  أ قع2ا منهم 
ع2رشاِت القت2ىل  الجرح2ى بينهم قي2اداٌت 
بارزة،  أعادتهم إ2 نقاط خلفية بعيدة تاثِّل 
نقاط »الصفر« بالنسلة لهم، مع اإلشارة إ2 

أن تلك النقاَط باتا اآلن غريَ آمنة. 
يف أَق2لَّ م2ن 22 س2اعة، ضا2ا خارط2ة 
ُكلٍّ م2ن لل2ل  الجي2ش  اللج2ان  س2يطرة 
حل2ش االس2راتيجي  التل2اب املحيطة به، 
 لل2ال كه2ال،  للال حار الصي2د،  للال 

حار الذي2اب،  للال تواثنة،   داي س2للة، 
  ادي القعي2ف،  2ي مناطُق ب2ذل املرتزقة 
ُلهداً طويالً حتى تاّكنوا من الوصول إليها، 
 كان2وا يعتب نه2ا راتح2َة س2يطرتهم عىل 
املحارظ2ة بكلها، رياا تاكََّن املجا2د ن من 

انتزاِعها بعالية  احدة. 
 بحس2ب م2ا أر2ادت مص2ادُر ميداني2ٌة 
لصحيفة املس2رية، رقد تم تنفيذُ العالية من 
عدة محا َر،  تم ريها اكتساُح لايع مواقع 
املرتزق2ة يف تل2ك الجل2ال  التل2اب  اج دي2ة 
بش2كل ملاغا،  متزامن،  بتقد1 متواصل، 
 2و اجمُر الذي تس2لّب بحالة ارتلاك  اسعة 
ب2ني املرتزق2ة الذي2ن ل2م يج2د كث2ريٌ منهم 
خياراً س2ود الف2رار، بيناا س2قط بقيتُهم، 
بالع2رشات، بني قتيل  لريح،  ت2م أَْسُ 21 

ررداً منهم. 
ن2ا حصيل2ُة قت2ىل  لرح2ى   ق2د تضاَّ
َة أس2ااء لقيادات عس2كرية  املرتزق2ة، ع2دَّ
كل2رية يف صفورهم،  كان ع2ىل رأس قائاة 
الرع2ى، قائ2ُد ما يس2اى الكتيل2ة الثانية 

بالل2واء اج ل حرس ح2د د، املرت2ِزق املقد1 
نار2ع لراد،  املكنى »أبو عقله«،  الذي لقي 
حتَف2ه خالل اقتحا1 ق2وات الجيش  اللجان 

الشعلية جحد املواقع يف  ادي سللة. 
 أّم2ا قائا2ُة الجرحى رق2د تصّدر2ا قائُد 
ما يس2اى اللواء اج ل حرس ح2د د املرتزق 
العاي2د 2ي2كل حنتف،  22و قائ2د عاليات 

الل2واء،  ق2د أصي2ب إصاب2ة بالغ2ة بن2ريان 
القوات الجيش  اللجان يف إْحَدد االقتحامات 

بانطقة اليتاة ضاَن العالية ذاتها. 
الع2د ان  ط2رياَن  أن  املص2ادُر  ّضح2ا 
حاَ َل مس2انََدَة املرتِزقة خ2الل تلك الهزياة 
الكبد التي لحقا بهم،  ش2ن أكثر من 12 
غارة، عىل ع2دة مناطَق، لكن تلك الغارات لم 

1َ املجا2دين،  مع ُكلِّ  تس2تطع أن تثنَي تقدُّ
غارة كان يسقط أحُد مواقع املرتزقة،  تعلو 
صيحاُت النر مع أدخنة اآلليات السعودية 

 اإلماراتية املحِرقة. 
ت2م تدم2ريُ 11 آلي2ًة للارتزقة ع2ىل مدد 
الس2اعات التي تاا ريها العالية، يف مناطَق 
متفرق2ة َ بوس2ائَل مختلف2ة، رانه2ا ما تم 
هة،  علوات ناسفة،  تدمريُه بصواريخ مولَّ
 منها ما أحرقه املجا2د ن بالواّلعات عندما 

 صلوا إليها. 
 اغتناا  حداُت الجيش  اللجان كاياٍت 
كل2ريًة م2ن أس2لحة  ذخائ2ر املرتزقة خالل 
العالية، س2واء من تلك التي تركها الفار ن، 

أَْ  التي كانا بحوزة قتال2م. 
 ع2ادت ق2واُت املرتزقة بع2د العالية، إ2 
نق2اط خلفي2ة بعيدة، بات2ا مه2ددًة بُحكم 
املواق2ع  ع2ىل  الجي2ش  اللج2ان  س2يطرة 
الجديدة، حيث صارت قواُت الجيش  اللجان 
اآلن تسيطر نارياً عىل ما تلقى من مواقعهم 

 ُطُرق إمداد2م 2ناك. 

مقتل قائد الجبهة الشمالية للمرتزقة في مدينة تعز

عشرات القتلى والجرحى من املرتزقة يف هجومني نوعيني 
بموزع والصلو وتدمري 8 آليات 

قتلى وجرحى من املرتزقة وتدمري 5 آليات 
عسكرية بطواقمها يف مأرب والجوف ونهم

 :  محافظات
دّمرت قواُت الجيش  اللجان الشعلية، أمس الجاعة، خاَس آليات عسكرية 
متنوع2ة ملرتِزقة الع2د ان الس2عودي اجمريكي،  ذلك خالل عاليات عس2كرية 
متزامنة، شهدتها للهاُت رص اح  الجوف  نهم،  سقط ريها عدد من املرتزقة 
بني قتيل  لريح.  مصدر عس2كري أراد لصحيفة املسرية، أن آليتني من الخاس 
ت2م تدمري2ُاا بقصف مدرعي اس2تهدف معس2كر كورل التاب2ع ملرتزقة العد ان 
يف مديري2ة رص اح باحارظ2ة م2أرب،  أّكد املص2دُر أن أعادَة الدخان ش2و2دت 
تتصاعُد من اآلليتني املدمرتني، كاا شو2دت سيارات اإلسعاف تهرع إ2 املعسكر، 

بعد سقوط قتىل  لرحى من املرتزقة الذين كانوا يف مكان االستهداف. 
 بالتزامن مع ذلك، تم تدمريُ آليتني إضاريتني للارتزقة، يف محارظة الجوف، 
 أراد مص2در ميداني للصحيفة أن إْحَدد اآلليتني تم تدمري2ُا بعلوة ناس2فة يف 
لله2ة حا1،  س2قط طاقاها َلايعاً رصع2ى، رياا تم تدم2ريُ اجخرد بجلهة 

املهاشاة يف مديرية خب  الشعف بنفس الطريقة. 
 دّم2رت  حداُت الجيش  اللجان الش2علية، اآلليَة العس2كريَة الخامس2ة، يف 
منطق2ة بران بجلهة نهم، خالل اليو1 نفس2ه، بعالية عس2كرية أس2فرت عن 

سقوط عدد من القتىل  الجرحى يف صفوف املرتِزقة. 

مصرع عشرات املرتزقة بينهم قيادي يف هجـوم 
بـ»البقع« ومقتل جنود سعوديني يف جيزان

 :  ما وراء الحدود
تكلَّدت قواُت ليش العد  الس2عودي  مرتِزقته، خس2ائَر مادي2ًة  برشية رادحة، 
خ2الل عاليات عس2كرية نّفذتها قواُت الجيش  اللجان الش2علية، يف عدد من محا ر 

املوالهات باختلف للهات ما  راء الحد د، خالل اليومني املاضيني. 
رف2ي للهة نجران، نّفذت قواُت الجيش  اللج2ان 2ُُجْوماً ن2َْوِع2يًّا عىل للل 
حار الصيد رشق منطق2ة اجلارش باتجاه صحراء اللقع،  أراد مصدر ميداني 
لصحيفة املس2رية أن القيادي املرتزق املالز1 علَدالخلري قائد سعد الردماني لقي 

مرعه خالل العالية بني عرشات من قتىل  لرحى املرتزقة 2ناك. 
 تزاَم2َن ذل2ك مع سلس2لة رضب2ات مدرعية مس2دَّدة، اس2تهدرا تجاعاِت 
 تحصين2ات ليش العد  الس2عودي يف مناطَق متفرقٍة بنجران  عس2ري، حيث 
أرادت مصادر عس2كرية للصحيف2ة، أن قذائَف املدرعية رضب2ا تجاعاٍت لهم 
عاٍت أخرد  يف ُكلٍّ م2ن قرية مجازة  ُقلالة منفذ علب بعس2ري، كاا رضبا تجاُّ
لهم يف رقابة السديس  رشق موقع علاسة  قلالة للال عليب بنجران.   أكَّدت 
املصادُر أن الرضباِت املدرعيَة حققا إصاباٍت ملارشًة،  أس2فرت عن س2قوط 
عدد من القتىل  الجرحى يف صفوف الجيش الس2عودي  كلّدتهم خسائَر ماديًة 

متنوعة. 
 يف منطق2ة ليزان، تاّك2ن أبطاُل الجيش  اللجان الش2علية م2ن تدمري لرارة 
عس2كرية تابعة للجيش الس2عودي يف مدينة الخوبة،  ذلك يف قصف مدرعي مسّدد 

أسفر عن سقوط قتىل  لرحى من العسكريني السعوديني 2ناك. 
 أراد للاسرية مصدٌر يف  حدة القناصة التابعة للجيش  اللجان الشعلية أن 
لندياً س2عودياً لقي مرعه، يف الوقا ذاته، بعالية قنص اس2تهدرته يف قرية 

قود باملنطقة ذاتها. 

استشهاد أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد يف مديرية خب والشعف بالجوف 
 :  الجوف:

يواِص2ُل الع2د اُن الس2عودي ارت2كاَب 
الجرائ2م  املج2ازر بحق الش2عب الياني 
مديري2ات  عا2و1  يف  يوم2ي  بش2كل 
َش2نَّ  الجاهوري2ة، حي2ث   محارظ2ات 
طريان2َه، أمس اج ل , غارتنَي اس2تهدرا 
من2زَل املواط2ن ع2ي حس2ني عش2ال يف 
منطق2ة س2للة باديري2ة خب  الش2عف 
محارظة الج2وف، ما أَدَّد إ2 استش2هاِد 

أرراد اجسة بالكامل. 
بالج2وف  مح2ي  مص2دٌر   اس2تنكر 

اس2تهداف منزل املواطن عشال  استشهاد 
س2لعة من أرراد أسته , ُللُّهم من النس2اء 
 اجطفال، موضحاً ب2أن الجرياَة تأتي بعَد 
س2اعاٍت م2ن تطه2رِي  حدات م2ن الجيش 

 اللجان الشعلية لوادي سللة. 
 يف ذات الس2ياق , أداَن مكت2ُب حق2وق 
اإلنَْس2ان باحارظ2ة الجوف املج2زرَة التي 
ارتكلها ط2رياُن العد ان بحقِّ أسة املواطن 
عي حسني عش2ال يف مديرية خب  الشعف 
 راح ضحيته2ا س2لعة ش2هداء م2ن أسة 

 احدة. 
ضحاي2ا  أن  بي2اٍن  يف  املكت2ُب   أ ض2ح 

مج2زرة العد ان 2م خاس نس2اء  طفالن 
, لايُعه2م م2ن أسة  احدة قَض2وا بغارة 
لوية اس2تهدرا منزَلهم بش2كل ملارش يف 
لريا2ة حرب متعا2دة، معتباً اس2تهداَف 
الق2رد املأ2ول2ة بالس2كان لريا2ة يتناىف 
م2ع القي2م اإلس2المية  املل2ادئ  اجعراف 
 القوان2ني الد لي2ة الت2ي تجر1ُِّ اس2تهداَف 

املدنيني  تدعو لحاايتهم.
 يف محارظ2ة تعز أصيب طفالن بجر ح 
بليغ2ة إثر قص2ف مدرعي من قل2َل مرتِزقِة 
الع2د ان ع2ىل منطق2ة املنظ2ور باديري2ة 

صالة. 
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أعَل2َن القائُد اجع2ىل للقوات املس2لحة  اجمن، الرئيس 
صالح الصااد، تدشنَي مرحلة لديدة من التصعيد املضادِّ 
يف مختلف الجله2ات باوالهة قود الغز   املرتزقة التي 
ق2ال إنَّ ِقَوا22ا قد أُنهك2ا عىل مدد ثالثة أع2وا1 عىل يد 
أبطال اليان من الجيش  اللجان الشعلية قوات اجمن. 

َلاَء ذل2ك خالل كلاة ألقا22ا الرئيُس الصا2اد، أثناء 
حفل تخرج درعة الشهيد العقيد محاد علدامللك الكليس 
من ق2وات اجمن املركزي بُحُضور  زي2ر الداخلية  قيادة 

اجمن املركزي  قيادات أمنية. 
 ق2ال الرئي2س مخاطلاً خريجي الدرعة »يس2عدنا أن 
نكوَن حارضين معكم يف 2ذا املعسكر التدريلي،  أسعدنا 
ما ملس2ناه من اجداء  التدريب العايل  اللياقة اللدنية التي 

إْن دّلا عىل يشء رإناا تُدلُّ عىل املس2تود العايل  الراقي 
ال2ذي يتاتُع به منتس2لو 2ذه الوح2دات اجمنية يف اجمن 

املركزي«. 
كاا قال إنه »إنه َليشٌء مؤِسٌف عندما نرد اجمريكيني، 
 السعوديني  اإلماراتيني  2م يقفون عىل تأ2يل  تدريب 
من يس2اونهم )قوات الجيش الوطني( 2ذه امليليش2يات 
الت2ي نعتب2ُا عصاب2اٍت -رعاًل- تخُد1ُ الع2د اَن،  تخُد1ُ 
ألندت2ه،  2م يس2عون إ2 تاك2ني العد ان م2ن احتالل 

أرضهم«. 
 أشار الصااد، إ2 أن القواِت اجمنيَة أمامها مسؤ لية 
كلرية » نحن اآلن نش2ارف عىل انتهاِء الع2ا1 الثالث من 
الع2د ان  الحصار ع2ىل بلدنا،  لك2ن نش2ا2د عنفواناً، 
 نش2ا2د 2ذا الصاود  22ذا التحدي  22ذه اإلرادة، ماا 

يجعل حتايَة النّر آتيًة ال محالة«. 
 لفا الرئيس إ2 أنه »خالل الشهرين املاضيني  الهنا 

تصعي2داً لم يس2لْق ل2ه مثيٌل من2ذ بداية الع2د ان،  لكن 
بفض2ل الله -س2لحانه  تعا2-  بفضل تل2ك الدُّرع التي 
كنا نحرض حفل تخرُّلها يف اجش2هر املاضية، اس2تطعنا 
أن نلاَس ذلك التصعيد،  أن نلّقنَهم در ساً بفضل الله«. 
 أك2ََّد الصا2اد أن أبط2اَل الجي2ش  اللج2ان خ2الل 
التصعي2د اجخ2ري لقنوا ق2ود الع2د ان  املرتزقة أقىس 
الدر س، » داسوا عىل آلياتهم،  قتلوا منهم اآلالف، بل 
ُكّل ذلك اإلعداد الذي أعّد ا له جكثر من عا1«، مشرياً إ2 
أن قود العد ان »كانوا يرا2نون عىل اقتحا1 العاصاة، 
 كانوا يرا2نون عىل احت2الل الحديدة،  كانوا يرا2نون 
ع2ىل احت2الل الج2وف،  كان2وا يرا2ن2ون ع2ىل احتالل 
صع2دة، بالتزام2ن مع أح2داث الفتنة الت2ي حصلا يف 
ديساب املايض، إاّل أّنها خابا ُكلُّ ر2اناتهم،  سقطا 
ُكّل أ راقه2م،  خاب2ا ظنونه2م، بفضل الله س2لحانه 

 تعا2«. 

 أضاف »نحن اليو1 نَُدّشن مرحلة لديدة،  بالذات من 
22ذه القوة الضاربة، من قوات اجمن املركزي. 2ذه القوة 
الت2ي ال زالا يف عنفوان صاود2ا  إرادتها  استلس2الها 
َن نحن اآلن مرحلًة لديدًة عليهم، من   تضحياتها، لندشِّ

التصعيد«. 
كاا أَكََّد الرئيُس أن قود العد ان  املرتِزقة »قد أُنهكا 
قوا22م، ُقتل أرراد2م، أذنابهم، ُدّم2رت آلياتهم عىل أيدي 
زمالئك2م،  يج2ب أن تش2هَد الّس2احة،  يش2هد امليدان، 
مرحلة لديدة من التصعيد«،  أضاف »2م ليس2وا مثَلنا، 
ليسا لديهم قضية،  ليس لديهم أي عنوان يستطيعون 
أن يتحّركوا من خالله إاّل املال املّدنس بدماء أبناء شعلنا، 
املال امللّطخ بدماء أبناء شعلنا، ليسا لديهم قضية، رهم 
يحتالون إ2 أش2هر حتى يعّد ا مثل 2ؤالء الرلال،  لكن 
رلالنا لا2ز ن، ما عىل قادتهم  من يدير نهم إاّل إعداد 

الخطط  2م سيتحركون إ2 امليدان«. 

أخبار

 أّكد في تخرج دفعة الشهيد العقيد الكبسي من قوات األمن المركزي أن رهانات العدو خابت وسقطت كل أوراقه

في اجتماع موسع بحضور رئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني:                         

الرئيس الصماد: سندشن مرحلة جديدة من التصعيد يف مختلف الجبهات

الرئيس الصماد: على الحكومة بذل أقصى الطاقات من أجل الشعب فال عذر لها بعد تجاوز أحداث ديسمرب 

 : صنعاء
-رئي2س  الصا2اد  صال2ح  اجخ  رأس 
اج ل  أم2س  اجع2ىل-،  الس2يايس  املجل2س 
بصنع2اء، التااع2اً حكومياً موس2عاً َضمَّ 
رئيَس مجلس ال2وزراء الدكتور علدالعزيز 
بن حلتور  نواب2َه  أعضاَء حكومة اإلنقاذ 

الوطني. 
ناَق2َش االلتااُع بحض2ور مدير مكتب 
الرئاس2ة اجس2تاذ أحاد حامد، َسرْيَ العال 
الحكومي يف مختلف الوزارات  امُلَؤّسس2ات 
 الصعوب2ات الت2ي توالُهها  س2لل  ضع 
الحلول  املعالجات الالزمة  رق اإلمكانيات 

املتاحة. 
املواضي2ع  إ2  االلتا2اُع  َق  تط2رَّ كا2ا 
املتصلة بجوانب التناية  الخدمات العاّمة 
 تفعيل ُمَؤّسس2ات الد لة  تحفيز القطاع 
الخ2اص يف الِحفاظ عىل االقتصاد الوطني، 
 باا يعزُِّز من الجلهة الداخلية  الصاود يف 

موالهة العد ان. 
 يف االلتااع، حيّا الرئيُس الصااُد الد َر 
2ًة يف  الرائَد لحكومة اإلنقاذ الوطني  َخاصَّ
ظل ظ2ر ف بالغة التعقيد لراء اس2تارار 

العد ان  الحصار. 

 ق2ال يف كلات2ه »نع2وُل ع2ىل رئيِس 
 أعض2اِء الحكومة يف قدرته2م عىل تجاُ ِز 
التحديات الرا2نة الت2ي تتطلَُّب بذَْل أقىص 
الطاقات من ألل الشعب«, مضيفاً »يجُب 
أن يتغرّيَ الوضُع، رلعد أحداث ديس2اب، لم 
تعد 2ناك مكايدات سياسية تؤثّر عىل أداء 

الحكومة«. 
 تاب2ع »لنتج2ا ز تل2ك املرحل2ة تااماً 
 نفتح صفح2ًة لدي2دًة؛ ليلاَس الش2عُب 

نقلًة يف اجداء  التفاني«. 
 أردف »الع2د ُّ كان مرا2ِن2اً عىل تصدّع 
الحكومة بعد تلك اجحداث إال أن املسؤ ليَة 

 الر َح الوطنيَة أرشلا ر2انَه«. 
 أض2اف » الهنا الكثريَ م2ن الضغوط 
م2ن أط2راف كث2رية بع2د أح2داث الفتن2ة 
ب2رض رة تغيري الحكوم2ة،  لكنا لم نصِغ 
 رأينا أن الحكومة س2يكوُن  ضُعها أقود 

بعد اجحداث  أمامها ررصٌة للعطاء«. 
تش2كيل  من2ذ  »الف2رَة  أن   أ ض2ح 
الحكوم2ة حت2ى أح2داث ديس2اب لي2س 
مقياس2اً لتقييم أداء, حيث أثّرت املكايدات 
عىل أداء املجلس السيايس اجعىل، راا بالك 

بالحكومة؟!«. 
ُر حجم الضغوط  كَاا قاَل يف كلاته »نقدِّ

 اإلر2اصات التي مورسا ضد2م لتثنيهم 
عن عالهم,  تجا ز2م له2ا موقٌف  طني 

يسجل لهم«. 
 أض2اف »الفرة املاضي2ة كانا تحصل 
الكثريُ من اإلشكاالت,  الشعب كان يعذُُرنا, 
 م2ن حق2ه أن يلوَمنا إذا لم نل2ذل الجهود 
 نقد1 ناوذل2اً راقي2اً يف اجداء عىل لايع 
املس2تويات, أما ما كان خ2ارَج إمكانياتنا 
لظ2ر ف ررضه2ا العد ان  الحص2ار رهذا 

شأٌن آخر«. 
 ق2ال الرئي2ُس: »نأُم2ُل يف أن تنطِل2َق 
الحكومُة بس2عة أُُرق نحو إثلات  تثليا 
د لة امُلَؤّسس2ات  بذل أق2ىص الطاقات, 
 س2ندَعُم بكل ما أمكن«, مضيفاً »بدأنا 
بشكل عاي يف إنهاء أية مظا2ر للتداخل 
يف الصالحيات بني الحكومة  أية لهات, 
أ الً  ملتابعته2ا  تذليله2ا   مس2تعد ن 

بأ ل«. 
َد »لي2درك اإلخ2وُة يف حكومة أنهم   َش2دَّ
ياثل2ون الوط2َن  ال ياثلون مكون2اً بعينه 
 أنه2م مس2ئولون ع2ن ُمَؤّسس2اتهم أما1 
يعامل2وا  ,  أن  أس2ايس  بش2كل  القي2ادة 
مرؤ س2يهم معاملَة اجب جبنائ2ه«, مردراً 
تأ2ي2ل  تقيي2م,  برام2ُج  2ن2اك  »لتك2ن 

 تشجيع املتفاني  محاَسلة املتخاذل  تتم 
إَعاَدة النظر يف بقائه ملا ريه مصلحة العال 

 تحسني اجداء«. 
 نلَّه الرئي2ُس حكومَة اإلنق2اذ »ال يكن 
2اك2م 2و ترتي2ب أ ضاع حاش2يتكم,  ال 
تفتح2وا 2ذا اللاب؛ ملا له من آثار حتى عىل 
تااُس2ِك الجلهة الداخلي2ة, رنحن يف  ضع 
نا 2و تسيريُ الحاصل  لدينا  استثنائي  2َاُّ
أ لوي2ة موالهة الع2د ان«,  أ ضح »لدينا 
دة التي ال  آالُف القرارات  التس2ويات املجاَّ
داعَي لها يف ظل 2ذه اج ضاع,  يف حال كان 
2ن2اك رض رٌة قصود للع2ض التعيينات، 
رلتكن يف أضيق نطاق  بعد تشاُ رِ مع اجخ 

رئيس الوزراء«. 
 طال2ب الحكوم2ة ب22 »إع2داد برنامج 
عاي لكل  زارة يراع2ي اج لوياِت امُللّحَة , 
 إعداد خطة تنفيذية مزمنة نستطيع من 
خاللها قياَس مدد النجاح  الفش2ل خالل 
22ذا الس2قف الزمن2ي«, متابع2اً »يجُب أن 
يركَِّز 2ذا البنامج ع2ىل أ2داف تعزُِّز حالة 
الصا2ود من خ2الل رر2د الجله2ات باملال 
 الرلال  تسخري أية إمكانيات لهذا املسار 

ملواكلة التحديات«. 
َد الرئيُس عىل »تحسني إيرادات  كاا َش2دَّ

الد ل2ة  ابت2كار الط2رق التي من ش2أنها 
تعزيُز اإليرادات  تقلي2ص النفقات لتورري 
ر ات2ب موظف2ي الد لة  معالج2ة حاالت 

الفقر  العوز التي خلفها العد ان«. 
يف  الفس2اد  محارب2ة  »يج2ب   أض2اف 
ُكّل امُلَؤّسس2ات  تاكني اجله2زة الرقابية 
 القضائي2ة م2ن القي2ا1 بد ر22ا  تفعيل 
العا2ل الحقوقي  الس2يايس  الدبلومايس 
لفضح لرائم العد ان  تأليب الرأي العاملي 

ضده«. 
 أك2ََّد الرئي2ُس ع2ىل »العناي2ة القصود 
بالّزكاة  توليه العال اإلغاثي  اإلنَْس2اني 
, با2ا يضَاُن  ص2وَل املس2اعدات للفقراء 
 امُلحتال2ني  املنكوب2ني  النازح2ني، 
 اال2تاا1 بالش2هداء  الجرح2ى  املعاقني 

 اجسد  رعايتهم  أس2م«. 
 اختتم الرئي2س كلاتَه »ليعَاِل الجايُع 
ب2ر ح الفري2ق الواح2د ,  أن يك2ون 2ناك 
مساٌر اس2راتيجيٌّ للناء  اكتفاء ذاتي؛ جن 

العد اَن سيطوُل أََمُده«. 
التااَع2ه  ال2وزراء  مجل2ُس   َ اَص2َل 
برئاس2ة رئيس الوزراء الدكتور علدالعزيز 
صالح بن حلتور، ناقش عدداً من املواضيع 

امُلدَرَلة يف لد ل أعااله.

 لنفتح صفحة جديدة ليلمس الش��عب نقلًة في األداء والتفاني  الحكومة س��يكون وضعها أقوى بعد 
األحداث وأمامها فرصة للعطاء   في الفترة الماضية أثيرت مكايدات سياسية أّثرت على أداء الحكومة 
والمجلس السياسي   بدأنا بإنهاء مظاهر التداخل في الصالحيات ونأمل أن تنطلق الحكومة نحو 
إثبات وتثبيت دولة المؤسسات    أنتم تمّثلون الوطَن ومسؤولون عن مؤسساتكم أمام القيادة 

  تشجيع المتفاني ومحاسبة المتخاذل   ال يكن همكم حاشيتكم فلدينا أولوية مواجهة العدوان 
  ابت��كار الطرق لتعزي��ز إيرادات الدولة وتقليص النفقات لتوفير روات��ب الموظفين    العناية 
القص��وى بال��زكاة وتوجي��ه العم��ل اإلغاثي واإلنس��اني بما يضمن وص��ول المس��اعدات للفقراء 
والمحتاجي��ن والمنكوبي��ن والنازحي��ن    االهتم��ام بالش��هداء والجرحى والمعاقين واألس��رى 
ورعايتهم وأسرهم.    لنعمل بروح الفريق الواحد لبناء اكتفاء ذاتي فالعدوان سيطول أمده
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العالقات العامة  التوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
محاد اللاشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعب عن رأي كاتلها  ال تعب 
بالرض رة عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
صبي الدر اني

مدير التحرير:
إبرا2يم الرسالي العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

 : الحديدة:
اختتم أبن2اُء املديريات الرشقية 
باحارظ2ة الحديدة، أم2س اج ل، 
رعالياِت الذكرد السنوية للشهيد 
بإقام2ة رعالية ثقاري2ة  خطابية 
باديرية بالل، بحضور مدير عا1 
املؤيد،  مدير  املديرية علداللطيف 
املكت2ب التنفي2ذي جنص2ار الله يف 
املديرية أبو عاار،  عضو السلطة 
املحلي2ة الش2يخ محا2د ال2رشيف، 
 عدد من مدراء املكاتب التنفيذية 
 قي2ادات  مش2ايخ   له2اء 

املديرية. 
  ألقي2ا يف الفعالي2ات العدي2ُد 
من الكلاات  القصائد  اجناش2يد 
املع2ّبة ع2ن ر ح الل2ذل  العطاء 
التي لّسد2ا الش2هداء باواقفهم 

الكل2رية  اللطولي2ة  تضحياته2م 
يف مواله2ة العد ان،  أش2ارت إ2 
ال2ر ح الجهادية للش2هداء  مدد 
التضحيات التي قدمو2ا يف س2ليل 
الل2ه  ع2زة  كرامة أبناء الش2عب 

الياني. 
أبن2اء  م2ن  املش2اركون   أك2د 
بالحدي2دة  الرشقي2ة  املديري2ات 
درب  ع2ىل  امل2ي  يف  االس2تاراَر 
الوط2ن  ع2ن  الش2هداء  الدر2اع 

 مواله2ة قود الغ2ز   االحتالل 
 التَصّدي له2ا، الرتني إ2 أن إقامة 
مث2ل 22ذه الفعالي2ات  املعارض 
الت2ي تحتوي عىل صور الش2هداء 
 املن2ازل  امل2دارس  اجس2واق 
املدمرة س2تظل ش2ا2داً عىل مدد 
اإللرا1 الذي تاارس2ه قود الغز  
 االحت2الل بحق الش2عب الياني، 
منو2ني إ2 أن ما تحتويه املعارض 
م2ن توثي2ق لرائ2م ق2ود الغ2ز  
 االحت2الل يع2د خط2وًة مهاة يف 
أم2ا1  محاس2لتها  محاكاته2ا 

املحاكم املحلية  الد لية. 
َل2ّدد  الفعالي2ة،  خت2ا1   يف 
الور2اَء  تأكيَد22م  املش2اركون 
دربه2م،  ع2ىل  للش2هداء  امل2َي 
 مواصل2َة الكف2اح  النضال حتى 

ينال الللد حريته  استقالله. 

أخبار

محافظ تعز: ثمرة الجهاد تتمثل يف 
العزة والكرامة والحرية واالستقالل

أبناء املديريات الشرقية بمحافظة الحديدة يختتمون  في وقفة قبلية مسلحة ألبناء مديريَتي صالة والتعزية.. 
فعاليات الذكرى السنوية للشهيد 

محافظ ريمة يتسلم كتاب العهد للشهيد القائد ويؤكد على أهمّية رعاية أسر الشهداء والجرحى
 : ريمة 

نظ2م ملتق2ى الطال2ب الجامعي 
بكلية الربية باحارظة رياة، أمس 
الثان2ي  الس2نوي  املهرل2اَن  اج ل، 

للشهيد. 
محار2ظ  أَك2ََّد  املهرل2ان   يف 
ع2ىل  العا2ري،  حس2ن  املحارظ2ة، 
أ2ايّة رعاية أس الشهداء  الجرحى 

احتيالاته2م  أحواله2م   تلا2س 
التي  بالتضحيات  املعيش2ية؛ عرراناً 
قّدمو22ا؛ دراعاً عن اجرض  العرض 
باختلف الجلهات, مشرياً إ2 رض رة 
استلها1 املعاني السامية التي قدمها 
الشهداء يف ميادين الرشف  اللطولة. 
من لانله، عّب عايد كلية الربية 
باملحارظ2ة  التطليقي2ة   العل2و1 
الدكتور حاود القلييص عن اعتزاِزه 

باا قدَّم2ه الش2هداُء م2ن تضحيات 
س2تظلُّ ش2علًة تُيُء در ب الحرية 
ع2ب  اليان2ي  للش2عب   الكرام2ة 
التأري2خ, داعي2اً الجايَع أن يس2ري ا 
عىل درب الش2هداء العظااء لتحقيق 
الحقيق2ي لألم2ة  موالهة  املس2ار 

الطغاة  املستكبين. 
تس2ّلم  املهرل2ان،  خت2ا1   يف 
محار2ظ رياة حس2ن العا2ري من 

الربي2ة  العل2و1  كلي2ة  منتس2لي 
التطليقي2ة باملحارظة كت2اَب العهد 
للشهيد القائد  رراق دربه العظااء, 
 ذلك بحضور  كيل املحارظة حارظ 
السياسية  الوحدة  الواحدي,  رئيس 
جنصار الله حس2ن محاد طه,  عدٍد 
م2ن القي2ادات املحلي2ة  التنفيذي2ة 
باملحارظ2ة,  نُخل2ة م2ن أكاديايي 
لامعة الحديدة  كلية الربية برياة. 

مديرية جبل املحويت ترفد الجبهات باملقاتلني وعدد من القوافل الغذائية
 : المحويت:

َ أبناُء مديرية لل2ل املحويا، أم2س اج ل، قارلًة غذائية  س2ريَّ
متنوع2ة يرارقه2ا مجاوعٌة من املقاتلني الش2لاب؛ ررداً لجلهات 
العزة  الكرامة، بحضور قيادة الس2لطة املحلية  مشايخ  أعيان 

املديرية. 
 خ2الَل تس2يري القارل2ة أَكََّد محاد عل2ده الق2ر1 - مدير عا1 
املديرية،  قوَف أبناء مديرية للل املحويا إ2 لانب إخوانهم من 
أبطال الجيش  اللجان الشعلية يف موالهة العد ان، مشرياً إ2 أن 
القارلة تأتي يف إطار التأكيد عىل امُلي يف درب الشهداء  موالهة 

قود الغز   االحتالل، حتى يناَل الللُد حريتَه  استقالله. 

مؤّسسة الشعب االجتماعية تزور 
روضة الشهداء بالخمسني وتنظم 

يوماً مفتوحاً لألطفال

 : صنعاء:
نّظا2ا ُمَؤّسس2ُة الش2عب االلتااعي2ة للتناي2ة، أمس اج ل 
بصنع2اء، اليو1 املفتوح لألطفال بالتنس2يق م2ع مرَكز الطفولة 
اآلمنة، حيث ش2الا الفعالية زيارًة إ2 ر ضة الش2هداء يف شارع 
الخاس2ني  َمعِرَض صور ش2هداء اجمن بايدان السلعني  ألعاباً 
ترريهية يف حديقة السلعني  توزيع السالل الغذائية للاشاركني. 
من لانله، أ ضح أكر1 باكر -املدير العا1 مُلَؤّسس2ة الشعب-، 
أن امُلَؤّسس2ة تواصل تقدي2م الرعاية لألطف2ال يف مركز الطفولة 
اآلمن2ة؛ تجس2يدا ج22داف امُلَؤّسس2ة، ملين2اً أن امُلَؤّسس2ة تقد1 
خدم2اٍت متكامل2ًة لأليت2ا1 املكفول2ني من قلله2ا تش2اُل اإليواَء 

 التعليَم  الغذاَء  املصاريف  املالبس  الرريه. 

حرائر مديرية خمر يقدمن قافلة غذائية 
لرجال الجيش واللجان الشعبية 

 : عمران
أقام2ا الهيئ2ُة النس2ائيُة باديري2ة خا2ر محارظة 
عاران، أمس الجاعة،  قفًة مس2لحًة؛ احتفاًء بالذكرد 
الس2نوية للش2هيد,  ذل2ك تحا ش2عار »انِْف2ُر ا ِخَفاًرا 
َ ِثَقاال«.   يف الوقفة س2رّيت املش2اركات قارل2ًة غذائية 
مقدمًة من أ2ايل الشهداء؛ دعااً  اسناداً جبطال الجيش 
 اللجان الشعلية املرابطني يف ميادين اللطولة  الرشف. 
 أكدت املشاركات بَذَْل املزيِد من العطاء يف سليل الله 
 الوط2ن حتى تحقيق النر  تطه2ري اللالد من الغزاة 
 املحتل2ني, كا2ا اس2تنكرن التواطَؤ اجما2ي  الصاَا 
الد يل إزاء ما يرتكله العد ان من مجازَر  حش2ية بحق 

أبناء الشعب الياني. 

 محافظ الحديدة يدشن توزيع السالل الغذائية ألسر الشهداء
 : الحديدة
محارظ2ُة  دّش2نا 
املايض،  اجربعاء  الحدي2دة، 
الغذائي2ة  الس2الل  توزي2َع 
باديري2ة  الش2هداء  جَُسِ 
باناس2لة  املين2اء؛  ذل2ك 
الذكرد السنوية للشهيد. 

الس2الل   تس2تهدف 
تنفذ22ا  الت2ي  الغذائي2ة 
التكار2ل  ُمَؤّسس2ُة 

االلتااع2ي  ُمَؤّسس2ة الش2هداء باملحارظة 
بالتعا ن مع السلطة املحلية، 1000 أسة. 

 يف التدش2ني، أش2ار محار2ظ الحدي2دة، 
اللواء حس2ن أحاد الهيج، إ2 أن أس الشهداء 
الذي2ن ضّحوا بأنفس2هم  بذل2وا أر احهم يف 
سليل الدراع عن الوطن، سيحظون بالرعاية 

 اال2تا2ا1، س2واء م2ن الجانب الرس2اي أَْ  
الش2علي, مؤكداً أن السلطة املحلية بالحديدة 
لن تأُل لهداً يف العناية بأس الش2هداء، داعياً 
امُلَؤّسس2ات  الجاعيات الخريية  رلال املال 
 اجعا2ال  مختل2ف أبناء الوط2ن إ2 إيالئهم 

 تقديم الرعاية الالزمة لهم. 

 :تعز:
نّظم أبناُء مديريتي التعزية  صالة باحارظة تعز، أمس اج ل الخايس، 
 قفًة قلليًة مس2لحًة؛ للتنديد بجرائم العد ان بحق أبناء الش2عب الياني،   
أَك2ََّد النفري العا1  التفاعل مع حالة التحش2يد  التجنيد، بحضور محارظ 
املحارظ2ة عل2ده الجن2دي،  مدي2ر املكتب التنفي2ذي جنصار الل2ه منصور 
اللكوم2ي،   كالء املحارظة،  عدد من مدراء املكاتب التنفيذية  ماثي عن 

املنطقة العسكرية الرابعة  عدٍد من املشايخ  الولهاء. 
 خ2الل الوقفة، أَكََّد علده الجندي – محارظ تعز، أن ثارة الجهاد تتاثل 
يف العزة  الكرامة  الحرية  االس2تقالل، موضحاً بأن الثان العظيم للجهاد 

 املتاثل يف الجنة 2و الثان الذي يستحق أن يتسابق عليه املتسابقون. 
 أضاف الجندي: نحن يف موقف الدراع  2م يف موقف املعتدي، نحن يف موقف 
الح2ق  2م يف موقف اللاطل، نحن ندارع عن الش2عب ع2ن الدين عن الوطن عن 
الخ2الص عن الحرية  االس2تقالل، نح2ن تضحيتنا كل2رية لكنها  الل2ٌة علينا 
َ محتاة، مثاناً صاوَد أبطال الجيش  اللجان الشعلية يف مختلف املحارظات. 
بد ر22م، أَكََّد املش2اركون يف الوقفة القللية، عىل اس2تارار2م يف الدراع 
ع2ن اجرض  العرض  عزة  كرامة االنس2ان اليان2ي  موالهة قود الغز  

 االحتالل، مشريين إ2 أن تضحياِت الشهداء اجبرار لن تذ2ب 2دراً. 
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133 حالة انتهاك خالل عامين من العدوان يرصدها تقرير اّتحاد اإلعالميين اليمنيين السنوي الثاني 

اّتحاد اإلعالميني اليمنيني يكّرم أسر شهداء اإلعالم الوطني والحربي 

وزير العدل: الوفاء للشهداء يفرض على الجميع 
االستجابة لدعوة النفري العام ودعم الجبهات

مؤسسة ُبنيان توّزع السالل الغذائية ألسر الشهداء بمديرية 
املدان عمران

 : صنعاء 
ق2ال تقريٌر ص2ادٌر عن اتّح2اد اإلعالميني 
الياني2ني: إن ما يربو ع2ن 133 حالَة انتهاك 
تم رصُد22ا خالل عاَمني رقط م2ن العد ان 

عىل اليان. 
 تحدثا نتائ2ُج تقرير اتّح2اد اإلعالميني 
الثان2ي ح2ول »لرائ2م  الياني2ني الس2نوي 
 انتهاكات تحالف الع2د ان بحق اإلعالميني 
يف اليا2ن«  الت2ي رصد2ا االتّح2اد عن 133 
حالة انتهاك، منه2ا 60 حالة قتل متعاد  ج 
لرحى، إَضاَرًة إ2 2 حاالت استنس2اخ  12 

حالة تدمري ملنشئات إعالمية. 
كاا كش2ف التقرير ع2ن 15 حالة إيقاف 
َ حج2ب لقن2وات  طنية  عربي2ة منا2ضة 
لجرائم تحالف العد ان بحق الش2عب الياني 
إ2 لان2ب عدي2د االنته2اكات غ2ري امللارشة 
 الت2ي يتع2رض له2ا اإلعالمي2ون يف اليا2ن؛ 
بفع2ل الع2د ان  الحصار  تنام2ي الضائقة 

االقتصادية؛ بسلب العد ان  الحصار. 
ل2اء ذلك خالل حفل تكريم أس ش2هداء 

اإلعال1 الوطني  الحربي  الذي نظاه اتّحاد 
اإلعالمي2ني اليانيني بالتعا ن مع ُمَؤّسس2ة 

الشهداء يو1، أمس اج ل بصنعاء. 
 يف الفعالي2ة التي أقياا يف قاعة مرسح 
الش2هيد صالح العزي تم تكريم 20 ش2هيداً 
 لريح2اً من زم2الء للهة العا2ل اإلعالمي 

ضد العد ان اجمريكي السعودي. 
 رئيس اتّحاد اإلعالميني اليانيني، َعلدالله 

عي صبي أش2ار يف كلاة ألقا2ا يف الفعالية 
إ2 أن تكري2م أس ش2هداء اإلع2ال1 الوطن2ي 
 الحرب2ي يأت2ي يف إط2ار الذكرد الس2نوية 
للش2هيد،  تقديراً لل2د ر الكلري،  تجس2يداً 
  ر2اًء لتلك النجو1 الس2اطعة من ش2هداء 
اإلع2ال1 الوطن2ي  الحرب2ي، الذي2ن ل2اد ا 
بدمائه2م  أر احه2م يف س2ليل الدر2اع ع2ن 

الوطن. 

  أض2اف »إن اتّحاد اإلعالمي2ني اليانيني 
يق2ف إ2 لان2ب املرابطني يف لله2ات العزة 
 الرشف، معّبين بلس2ان الشهيد  الجريح 
الح2رة  بالكلا2ة  للعال2م  رس2الة  إليص2ال 

 اللندقية«. 
 أش2اد رئيس اتّحاد اإلعالميني اليانيني، 
بد ر مؤّسس2ة الش2هداء يف 22ذه الفعالية؛ 
لدعاهم  تعا نهم  د ر22م الرائد يف رعاية 

 تأ2يل اس الشهداء. 
بد ره، عّب حاود رشف الدين -مدير عا1 
إذاعة سا1 أف أ1- يف كلاته عن أَُسِ الشهداء 
عن الفخر  االعتزاز بالش2هداء الذين ارتقوا 
إ2 منزل2ة عظياة م2ع اجنلي2اء  الصديقني 
 ُحَس2َن أ لئك رريقاً، مؤك2داً أن الجايَع لن 
يتوان2ى يف تقديم املزيد م2ن التضحيات رداًء 

 نرًة للحق  دراعاً عن الوطن. 
كاا ألقيا يف الفعالية كلاٌة عن ُمَؤّسسة 
الش2هيد بأمان2ة العاصا2ة، أّك2دت عىل د ر 
امُلَؤّسس2ة الفاع2ل باإلس2ها1 يف رعاية أبناء 
أَْ   الش2هداء، س2واء يف الجوان2ب الحياتي2ة 
التعلياية بكرامة  إباء  راًء للشهداء، الذين 
2م أكر1 من الجايع حني قدموا أر احهم. 

تخل2ل الفعالية التي حرض22ا إعالميون 
 أس الش2هداء، ع2رض ريل2م قص2ري ع2ن 
اتّح2اد اإلعالميني اليانيني  د ره يف موالهة 
العد ان،  كذا  صالت إنش2ادية  عرضاً عن 

مآثر الشهداء. 

 : إبراهيم سعدان 
أّكد القايض أحاد علدالله عقلات – زير 
العدل-، أن الوراَء للش2هداء  ما قدموه من 
تضحيات يف موالهة الع2د ان  ُمَخّططاته 
يف2رض ع2ىل الجاي2ع االس2تجابَة لدع2وة 
بالرل2ال  الجله2ات  الع2ا1  دع2م  النف2ري 
 املال  الس2الح، مَج2ّدداً التأكي2َد أن رعاية 
أس الش2هداء م2ن اج لويات الت2ي ال ياكن 

التها ن ريها. 
 أ ض2ح عقل2ات خ2الل زيارت2ه، أم2س 
الجاع2ة، لع2دد م2ن أس ش2هداء منتس2لي 
الس2لطة القضائي2ة بأمان2ة العاصا2ة، أن 
التضحيات التي قدمها الشعب الياني للدراع 
ع2ن الوط2ن  التَص2ّدي لقود الع2د ان 2ي 
ب2ال ريَب مفت2اُح النر  الع2زة، الرتاً إ2 أن 
العد ان السعودي الس2اعي إ2 إذالل الشعب 
الياني  احتالل أراضيه سيفشل؛ جنه يواله 

رلاَل صدقوا ما عا2د ا الله عليه. 
 ق2ال  زي2ر الع2دل: إن ُكّل بي2ا يان2ي 

ف بأن اصطفى الله من بينهم شهداء،  ترشَّ
يؤكد عزًة  إب2اًء رال ياكن أن يقللوا بالذل؛ 
جنه2م أحرار من بيوت عل2م  ثقارة  قلائل 
الضي2م  العلودي2ة  تأب2ى  عربي2ة  أصيل2ة 
 العي2ش تحا  صاية خارلية، مش2رياً إ2 
أن سيناريو االس2تعاار الجديد  مشاريعه 
»املج2زأ«  »املقّس2م«  تجزئ2ة  تقس2يم  يف 

ق2د كش2فته  ثائقه2م  املعر ر2ة باؤامرة 
إَعاَدة تقس2يم الوطن العربي  امُلَخّطط لها 

بالتفاصيل منذ أكثر من 50 عاماً. 
 ن2ّوه عقلات ب2أن د َل الع2د ان عالا 
ة،  بكل م2ا أ تيا من قوة ع2ىل إضعاف اجُمَّ
 م2ن ث2م الع2د ان ع2ىل اليان  ش2عله؛ ملا 

يحاله من قيم  ملادئ إسالمية. 

 : عمران 
التناوي2ة  بُني2ان  ُمَؤّسس2ُة  اختتا2ا 
 الخريي2ة، أمس اج ل، مرش ع »أغنياء من 
التعف2ف« باحارظ2ة عا2ران، حيث قاما 
بتوزي2ع 128 س2لة غذائي2ة جس الش2هداء 
يف مديري2ة امل2دان بالتع2ا ن مع ُمَؤّسس2ة 
الش2هداء  بحضور قيادة الس2لطة املحلية 

باملديرية. 
 قال مسؤ ل ُمَؤّسسة بنيان باملحارظة، 
إن اال2تا2ا1 ب2أس  أ2ايل  ذ ي الش2هداء 
 رعايته2م يع2د أ 2 ا2تاامات امُلَؤّسس2ة، 
معت2باً ذلك أقل  ال2ب تقو1ُ به امُلَؤّسس2ة 
إزاء التضحيات الكلرية التي قدمها الشهداء 
يف س2ليل الدراع ع2ن الوطن، مش2رياً إ2 أن 
امُلَؤّسس2ة تس2تهدف خالل املرحل2ة املقللة 
الفق2راء  املس2اكني  اجس املحتال2ة م2ن 

يف  الجرح2ى،  إ2  باإلَضاَر2ة   املعفور2ني، 
إطار تنفي2ذ العديد من البامج  اجنش2طة 

 املشاريع التناوية. 
بد ر2م عّب أُس  أ2ايل الشهداء باملدان 
ع2ن ش2كر2م  تقدير22م للفت2ه الكرياة 

الش2هداء  بأبن2اء  للُاَؤّسس2ة  ا2تاامه2ا 
 ذ يه2م، داعني كارة الخرّيي2ن يف الللد  يف 
مقدمته2م رلال املال  اجعا2ال إ2 التعا ن 
مع امُلَؤّسسة  املشاركة يف مثل 2ذه اجعاال 

الخريية. 

عملية مشتركة للقوات الجوية والصاروخية شارك 
فيها سالح الجو المسّير والصواريخ الباليستية

القوات الجوية والصاروخية تنفذ أوىل عملياتها 
وتدمر منظومة الدفاع الجوي للعدوان يف املخاء

 : خاص 
يف إنج�از عس�كري هو األول م�ن نوعه، أعلنت الق�واُت الجوية والصاروخية، مس�اء أمس 
الجمعة، عن نجاح أول تجربة عس�كرية لها، تمّكنت فيها م�ن تدمرِي الدفاعات الجوية التابعة 

للعدوان، واملتمركزة يف مديرية املخاء بالساحل الغربي. 
وأكد مصدٌر يف القوات الجوية، أن التجربة نجحت يف تدمري الدفاعات الجوية باتريوت باك3 
والتي وضعها العدو يف إحدى املناطق بجبهة املخاء، ُمشرياً إىل أن العمليَة كانت مشرتكًة شارك 

فيها ُكلٌّ من سالح الجو املسريرَّ والصواريخ الباليستية.
وتش�كُِّل هذه التجربُة العسكريُة الفريدُة من نوِعها منذ بداية العدوان، بدايًة لخط مواجهة 
جديدة، حيث تَُعدُّ هذه املرة األوىل التي يتم فيها اس�تهداُف الدفاعات الجوية التابعة للعدوان، 
ويبّش نجاُح التجربة بعمليات قادمة يف هذا املجال، ما يعني أن كافة إمكانات العدو العسكرية، 

باتت يف متناول قوة الردع اليمنية.  
ويع�د ذلك انتصاراً جديداً لقوات الجيش واللجان الش�عبيّة يف مجال القدرات العس�كرية، 
�ًة وأنه يأتي يف ظل الحص�ار املطبق منذ ما يقارب ثالثة أعوام، وقل�ة اإلمكانات الالزمة  خاصرَّ

للتطوير.
 كم�ا هو تََحدٍّ يمني آخر للتطّور التكنولوجي والعس�كري لقوى الع�دوان، بعد أن نجحت 
ق�وات الجيش واللج�ان يف تطوير وتصني�ع الصواريخ البالس�تية وتفعي�ل منظومات الدفاع 

الجوي عىل أيدي خربات محلية، إىل جانب تطوير السالح البحري أيضاً.
وكانت القواُت الجويُة اليمنية قد كش�فت عن تطّور قدراتها بش�كل واضح، مع بداية العام 
الجدي�د، حيث تمكن�ت دفاعاتنا الجوية من إس�قاط طائرة حربية للعدوان يف س�ماء صعدة، 
وإصابة طائرة حربية أخرى يف س�ماء صنعاء، وحدث ذلك يف أقل من 24 س�اعة، مطلع يناير 

املايض، وهو ما اعتربه الكثريُ من العسكريني اليمنيني بدايًة لتحييد القدرات الجوية للعدوان.

الدائرة الصحية ألنصار اهلل تنظم رحلة ترفيهية ألسر الشهداء
 : صنعاء 

الل�ه  ألنص�ار  الصحي�ة  الدائ�رة  أقام�ت 
بالتعاون مع مؤسس�ة الجرح�ى،  أمس، رحلة 

ترفيهية ألرس وأبناء شهداء القطاع الصحي.
وتضمنت الرحلة التي أرشفت عليها الوحدة 
النس�ائية للدائرة الصحية ع�دداً من املحطات 
الرتفيهية, وفقرة ثقافية حرضها األستاذ ضيف 
الله الشامي عضو املجلس السيايس ألنصار الله 
رئيس وكالة األنباء اليمنية س�بأ، وتحدث فيها 
عن عظمة الش�هادة والشهداء والدروس والعرب 
التي نستلهمها منهم ومن تضحياتهم، مضيفاً 
»عىل أرس الشهداء أن يشعروا بالفخر واالعتزاز 
كونه�م قدموا أمث�ال هؤالء العظماء يف س�بيل 

الل�ه والوطن وأن الوف�اء لهذه الدم�اء الغالية 
تكون بالس�ري وامليض عىل دربهم حتى تتحقق 

األهداف العظيمة التي قضوا من أجلها«. 
كم�ا تحدث عن أهمية دور املرأة وأنه ال يقل 
أهمي�ة عن دور الرج�ل، وأن عليها استش�عار 
املس�ئولية عن أهمية وعظمة دورها يف املجتمع 
ويف شتى املجاالت، خاصة يف الظروف التي تمر 
بها البالد، كما تطرق إىل بعض املواضيع املهمة 

األخرى. 
هذا وقد أش�ادت أرُس الشهداء بهذه الرحلة 
ص�ت ألجله�م يف الذكرى الس�نوية  الت�ي ُخصِّ
للش�هيد وباالهتمام الذي ملس�وه, مؤكدين عىل 
رضورة االستمرار يف الثبات والصمود وتكاتف 
الجه�ود وبذل ُكّل ما أمكن حتى تحقيق النرص 

املنشود؛ انتصاراً لدماء الشهداء الطاهرة.
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 : إبراهيم السراجي:
 

»لن نتخىّل عن 2ذه املس2رية أَْ  نستسلَم 
للع2د ان حتى لو اضطررن2ا جكل الراب«.. 
يف نهاي2ة املط2اف ل2م ي2أكل صاح2ُب 2ذه 
العلارة الراَب، بل ر د تربَة اجرض بدمائه، 
رالرل2ُل ل2م يك2ن مهاوم2اً أَْ  خائف2اً من 
الجوع، بل كان يواِعُد الشهادَة  يطلُلُها من 
ربه،  ضعها مقياس2اً  حيداً ملستود رضا 
الل2ه عنه، لطاملا نقل عن2ه أصدقاؤه تعلَُّقه 
الالمح2د د بالش2هادة، حت2ى أن بعض من 
نقل2وا عنه س2لقوه إ2 الش2هادة رضاعفوا 
حنينَه إليها حت2ى عانقها، رلم يختلْف أحد 
عىل أنه نال أكثر ما كان يتاناه  لم يستثِن 
الحزن عىل رحيله أي مان عرروه عن قرب 
أَْ  التق2وا ب2ه يف مناس2لات عاب2رة أَْ  مان 
س2اعوا عنه أَْ  ق2رأ ا له مق2االٍت  تقاريَر 

 منشوراٍت. 
إن2َّه الش2هيُد املجا2ُد  الصحف2ي »عابد 
حا2زة« ال2ذي انتق2ل، الثالثاء امل2ايض، إ2 
حياة أُْخ22َرد، حيث الش2هداء »أحياء عند 
ربهم يُرزقون«، التقى رراقه مان س2لقوه 
إ2 الش2هادة »ررح2ني با2ا آتا22م الله من 
رضله« لكنه ترك حزناً كلرياً  رراغاً يصعب 
تعويُض2ه يف الحقل الصحف2ي، رهو رئيس 
تحري2ر صحيف2ة »الحقيق2ة« ال2ذي غادر 
العاصا2َة صنع2اَء متجه2اً نحو الس2احل 
الغربي، حامالً معه قلَاه  كامريا  بندقية، 
 ال2رسُد 2نا لي2س ر ائياً مزيّن2اً بالعلارات 
اجدبية بل حقيق2ٌة   اقٌع للحظات اجخرية 
للش2هيد عابد يف 2ذه الدنيا، رقد َشدَّ ِرحاَله 
بعَد ما س2اع ع2ن تصعيد الع2د  يف للهة 

الس2احل، رقص2د أمري2ن، اج ل أن ينج2َز 
تحقيق2اً ميداني2اً للصحيف2ة الت2ي ي2رأُس 
تحريَر22ا، مل2ا يس2ّطره اجبط2ال يف لله2ة 
الس2احل،  الثان2ي أن ينخ2ِرَط يف املعرك2ة 

مساندًة لألبطال إْن لز1 اجمر. 
كان الش2هيُد عاب2د روَر  صول2ه للهَة 
الساحل الغربي يعايُن الوضَع 2ناك؛ ليقرر 
م2ا إذا كانا مهاتُّه س2تقتُر عىل التقاط 
الص2ور  الكتاب2ة عنه2ا، أَْ  أن يصل2ح 2و 
محور الكتابة  عىل كامريا أُْخ22َرد أن تنقَل 
ما س2يفعلُُه 2و يف امليدان، لكن املشهَد كان 
 اضحاً، رالعد ُّ يقو1ُ بزحف  اسع مدعوماً 
بكل أنواع الطريان، 2ناك قرََّر الش2هيد عابد 
أن يف2ارق الكام2ريا  أن يلتق2ط اللندقية، 
انخرط يف املعرك2ة  بدأت بندقيته تكتب ما 
كان يُنتَظ2ُر من قلا2ه، دارت رحى املعركة 
رغاص ريه2ا م2ع املجا2دي2ن، رأ قعوا يف 
اجعداء خس2ائَر لس2ياًة، راشا2ُِد اإلعال1 
راً لتدمري أكثر من  الحربي التي ُ زِّعا مؤخَّ
20 آلية  مدرعة شاايل يختل  القضاء عىل 
عرشات املرتزقة، كان الش2هيُد عابد حازة 

أحد أبطال ذلك املش2هد اللطويل. 
انتقل الشهيد عابد من ميدان »الحقيقة« 
الصحفية  صدق الكلاة إ2 ميدان »الحق« 
 اللطول2ة ذلك املي2دان الذي ش2هد معركًة 
ضاريًة لم يلارحه »عابد« إال ش2هيداً، 2ناك 
انت2َرَ ع2ىل اجعداء،  2ن2اك أيض2اً التقى 
بأُمنيت2ه التي ما برح يتحدث عنها لكل من 
عرر2وه  لالس2وه رالقى الله ش2هيداً كاا 

تانى  كاا ظل يدعو ربَّه أن يرزَقه بها. 

• يف عيون من عرفوه
ر2وَر إذاَعِة نلأ استش2هاد الش2هيد عابد 

 : خاص:
ع2ىل م2دد اليوم2ني املاضي2ني يواِص2ُل الوس2ُط 
اإلعالمي استقلاَل بيانات النعي  اإلدانة من مختلف 
املحلي2ة   س2ائل اإلع2ال1  الفضائي2ات  اإلذاع2ات 
 الد لية،  ذلك يف استشهاد رارس الكلاة  الحقيَقة 
الش2هيد اإلعالم2ي اللط2ل عاب2د حا2زة – رئي2س 
تحري2ر صحيفة الحقيقة، الذي استش2هد يف ميادين 
الع2زة  الكرامة بجلهة الس2احل الغرب2ي يف مديرية 
حي2س محارظة الحديدة، أم2س اج ل، باإلَضاَرة إ2 
استش2هاد مصور قناة الس2احات الفضائيّة الشهيد 
الزميل َعلدالله املنتر، الذي استش2هد أيضاً بغارات 
الع2د ان الس2عودي اإللرام2ي أثناء قيام2ه بوالله 
اإلعالمي يف نقل صورة املعاناة  التضحيات العظياة 
التي يقدمها شعلنا يف موالهة قود الظلم  الطغيان 

بانطقة حيس الحديدة. 
صحيفُة »املسرية«  2ي إذ تعزي أسة الشهيدين 
 الوسط اإلعالمي لنيلهاا 2ذا الرشَف العظيم، رإنها 
تن2رُشُ بيان2اِت النعي  اإلدان2ات املحلي2ة  الد لية يف 
استشهاد الزميَلني عابد حازة  علدالله املنتر،  قد 

كانا املحصلة كالتايل:

الهيئــة اإلعالميــة ألنصــار اهلل: رحيــل حمــزة 

واملنتصر خســارة لليمن واملسرية القرآنية والجبهة 
اإلعالمية

الهيئ2ة اإلعالمي2ة جنصار الله نع2ا يف بيان رقيَد 
اليا2ن  اإلع2ال1 الوطن2ي رئي2س تحري2ر صحيف2ة 
الحقيقة عضو الهيئة اإلعالمية جنصار الله الش2هيد 
عابد علدالله حازة، موضحًة أن رحيَله يعد خس2ارًة 
لليان  املس2رية القرآنية  الجله2ة اإلعالمية، إذ كان 
قلا2اً  صوتاً منارح2اً عن املس2تضعفني منذ التحق 
الش2هيُد بالعال اإلعالمي يف صحيف2ة الحقيقة التي 
كان2ا  ما زالا لس2ان حال املجا2دي2ن  املرابطني، 

 عنواناً لصدق الكلاة،  صحارَة الواقع. 
كا2ا نعا الهيئ2ة اإلعالمية جنصار الله، الش2هيد 
اإلعالم2ي املجا2د َعلدالله املنتر  لقناة الس2احات 
الفضائية  الذي نال  س2ا1َ الش2هادة  2و يف أقدس 
مح2راب يف مي2دان الجه2اد  22و يوث2ق انتص2اراِت 

 تضحيات رلال الله يف موالهة لاوع الغزاة. 
 أدانا الهيئُة اإلعالمية جنصار الله بأشد العلارات 
االس2تهداف املانه2ج للطواق2م اإلعالمي2ة م2ن قلل 
الع2د ان، بالرغم ماا يتاتعون به م2ن حااية  رق 
القوان2ني  املواثيق  املعا2دات الد لي2ة، معتبًة 2ذا 
االس2تهداَف إناا يهدف إ2 تغيي2ب الحقيقة  إخفاء 

لرائاهم بحق الشعب الياني الصابر املجا2د. 

ُمَؤّسســة الشــهيد زيد مصلح: أســهم الشــهيد 
بــدور كبــري وفاعــل يف مواجهة الحــرب اإلعالمية 

التضليلية الشرسة 
إ2 ذلك، نعا ُمَؤّسسة الشهيد زيد عىل مصلح أحد 
أعضائها  أعضاء الجلهة اإلعالمية ملوالهة العد ان 
املجا22د  اإلعالم2ي الكل2ري عاب2د حا2زه.  أ ضح 
بيان صادر عن امُلَؤّسس2ة، ب2أن الفقيد كان من أبرز 
اإلعالميني الصادقني  املخلصني  املثابرين يف للهة 
الصاود  التصدي للعد ان عىل بالدنا،  أس2هم بد ر 
كلري  راعل يف مواله2ة الحرب اإلعالمية التضليلية 
الرشس2ة  يف التعلئ2ة العام2ة  مس2اندة الجي2ش 
 اللجان الشعلية،  تعزيز الصاود الشعلي،  توثيق 
لرائ2م الع2د ان بح2ق املدني2ني  اللني2ة التحتي2ة، 
 ل2م يأُل لهداً يف االنتصار لش2عله   طن2ه، ملتزماً 
بالقيم املهنية  اجخالقية يف أدائه اإلعالمي  مقاالِته 

 كتاباِته الصحفية. 

وزارة اإلعــالم: كانــت صحيفــة الحقيقــة التي 
يرأس تحريرها الشــهيد حمزه أنموذجاً للصحافة 

الوطنية 
بد ر2ا، نعا  زارة اإلعال1 الش2هيد املجا2د عابد 
علدالل2ه حازة رئيس تحرير صحيفة الحقيقة الذي 
ارتقى ش2هيداً  22و يغّطي لرائم تحال2ف العد ان 

الس2عودي اجمريكي ع2ىل اليا2ن يف للهات الرشف 
 الكرامة  الجهاد. 

 يف بي2ان ص2ادر ع2ن ال2وزارة أك2دت إن اإلعال1 
الوطني قد خرس قامًة إعالمية كانا عنواناً للعطاء 
 مث2االً للف2داء  التضحي2ة، كا2ا كان2ا صحيف2ُة 
الحقيقة التي ي2رأس تحرير2ا أُناوذل2اً للصحارة 
يف  2ًة  الوط2ن،  َخاصَّ لقضاي2ا  امللتزم2ة  الوطني2ة 
موالهة العد ان  الحرب التضليلية  أساليب الزيف 

 اإلرلاف. 

 ونعاِهُد شــهيَدنا 
َ
صحيفــة الحقيقة: نعاِهُد اهلل

العظيــَم على الســري يف هــذا الدرب الــذي اختطَّه 
بدمه ومهجته

إ2 ذل2ك، نعا صحيف2ُة الحقيق2ة لقرائها الكرا1 
 أصدقائه2ا املجا2دين يف ميادين الجهاد  متابعيها 
 للصحارة اليانية  لكل اإلعالميني  الشعب الياني 
العظيم استشهاَد رئيس تحرير2ا، عابد حازة، الذي 
اختار أن يَُخطَّ بدمه عىل صفحة الوراء  الصدق مع 
الله  م2ع الوطن  دراعاً ع2ن اجرض  الكرامة آخر 
حر ر2ه بع2د أن كانا صحيف2ُة الحقيق2ة محرابَه 
 ميداَن نزاله مجا2داً إعالمياً َلُس2وراً ال يتوانى عن 
رض2ح أباطي2ل املضل2ني  أقا يل املتزلف2ني  مكائد 

الغزاة املعتدين. 

الوسط الصحفي واإلعالمي يــــــــــــــــــــوّدع بطلين في أسبوع واحد:

الشهيد المنتصر.. المصّور الشــجــاع الــذي استشـــــــهد بآخر جريمة للعدوان كان يعمل على توثيقها
عابد حمزة.. الشهيُد الذي كتب تقريَره األخيـَر بالرصاص

صحيفة »املسرية« تنشر بيانات النعي يف اســـــــتشهاد الزميلني اإلعــــالميني حمزة واملنتصر
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حازة، ثارت أقال1ُ  مشاعُر أصدقاء  ِرراٍق 
قضوا رراٍت مع الش2هيد عرروه عن ُقرب، 
عرر2وا إياان2َه العاي2ق،  نق2اَءه الصايف، 
اللحظ2ة  تل2ك  يف  الالمح2د د،   إخالَص2ه 
يكتُُب رئيُس مرَكز الدراس2ات االستشارية 
علداملل2ك العج2ري، أن2ه »ل2و كان2ا 2ناك 
مالئك2ة ياش2ون يف اجرض لكنا ي2ا عابد 

حا2زة أحد22م«. 
من لانله، أحد رراق الش2هيد يُعيُد نرْشَ 
ما كتله الشهيُد نفُسه عن صديقه الشهيد 
»علدامللك أبوطالب«. رقلل عرشة أيّا1 رقط 
من استشهاده كتب عابد حازة معلقاً عىل 
ص2ورة رريقه الش2هيد »ليتني ي2ا  يل الله 
كن2ُا معك رأروُز روزاً عظيااً« ذلك الحنني 
الفياض، أباح به الش2هيُد  2و ال يعرُف أنه 
بات قاَب قوسني أَْ  أدنى من بلوغ املراد. 

 يكتُُب اإلعالمي لاال اجشول  2و الذي 
قىض الفرة اجخرية إ2 لانب الشهيد حتى 
ساعات قليلة قلل استش2هاده، قائالً »قال 
يل ذات يو1، با تكتب عني حني استش2هد؟، 
بتلك الكلاات اللس2يطة  العفوية سألني، 
رأللته س2أكتب عليك بعد أن أخذ  قتي يف 
اللكاء عليك..  2ذا م2ا رعلا رأخذت يوماً 
كامالً أبكي عىل رحيلك،  اليو1 أكتب عنك«. 
أم2ا عض2ُو املكت2ب الس2يايس جنص2ار 
الله  صديق الش2هيد رريثيه قائ2الً »قلُاك 
كان يف2رز املؤمنني من املنارقني،  لس2انُك 
املس2تكبين«،  يضي2ف  يجل2د  س2وطاً 
مخاطل2اً الش2هيد »22ذا كل2ه  أن2ا كنا 
تش2عرنا أنه ليس معكم مني سود الجسد 
 كنا تقولها إن س2ألناك )أين ذ2نك شارد 
أس2تاذ عابد.. ؟!( ركنُا تقول )أركر يف من 
س2لقونا  قّدموا أر احهم م2اذا نقول لهم 

 ماذا قدمنا نحن؟!(. 
الحاش2دي  عرر2ات  اإلعالم2ي   يق2ول 
عن الش2هيد إنه »نذر حيات2َه لله منذُ بداية 
املسرية سائحاً يف ميادين الجهاد«، مضيفاً 
أن »الجلهة اإلعالمية تشهد لعظاتك، رلقد 
كان لك رن صحفي نادر،  حَدك من عالا 
ع2ىل إص2دار صحيف2ة )الحقيق2ة( بقالب 
قرآن2ي بح2ا ينطلق من قاع2دة )عنٌي عىل 
اجحداث  ع2ني عىل القرآن(؛  جن ر َحك لم 
تكت2ِف بجهاد الكلاة رقد عررتك س2احاُت 
الوغى رارساً رضغاماً، لرعا بندقه قود 
اإلل2را1 امل2وَت الزع2اَف مثلا2ا كان قلاك 
س2يفاً ُمْصَلتاً عىل أبواق الزيف  التضليل«. 
 يورد الكاتُب زي2د اللعوة يف مقاٍل لزءاً 
من س2رية الش2هيد عابد املهنية  الجهادية 
رهو »عاب2د حازة رئي2ُس تحرير صحيفة 
الحقيق2ة أح2د أبن2اء منطقة ر2وط باران 
اإلب2اء  الش2امخة م2ن محارظ2ة صع2دة 
 الشاوخ  التضحيات، ملع اسُاه يف ميدان 
اإلع2ال1 املنا2ض للعد ان من2ذ زمن طويل 
منذ بداية املس2رية القرآنية، عال بكل تفاًن 
 إخ2الص يف أكث2ر م2ن عا2ل، كان علارة 
عن كتل2ة م2ن النش2اط  العا2ل  الجهاد 
يف مختل2ف املج2االت ليس رق2ط يف اإلعال1 
رحس2ب، بل يف الجانب الثقايف  العس2كري 
 اجمني  االلتااع2ي  غري ذلك، غلب عليه 
الصدق  اإلياان ركانا ُكّل أعااله  ال تزال 

 ستلقى مؤثرًة ما بقي الد2ر«. 

• حقيقة ُأْخــَرى يف محراب الشهادة
لم تقت2ْر خس2ارُة الوس2ط الصحفي 
 اإلعالم2ي خ2الل اجس2لوع امل2ايض ع2ىل 
الشهيد عابد حازة، رثاة حقيقٌة أُْخ22َرد 

كانا طائراُت العد ان اجمريكي السعودي 
رف2ي  لتقتله2ا،  عنه2ا  تلَح2ُث  اإلمارات2ي 
الس2احل الغرب2ي كان2ا طائ2رات العد ان 
تثخن القرد  املزارع بالقصف الهيس2ري 
كان  2ن2اك  لااعي2ًة،  مج2ازَر   ترتك2ب 
اإلعالم2ي »علدالل2ه املنتر« مص2ور قناة 
الس2احات الفضائية أحد ُعّش2اق الشهادة 
2وا بحياِتهم ك2ي ينقلوا   أح2د الذي2ن ضحَّ
للعال2م حقيقَة الع2د ان اإللرامي  ينقلوا 

لرائاه لشعوب العالم. 
خالل ثالث س2نوات من العد ان عرضا 
قناة الس2احات آالَف التقاري2ر النتصارات 
اجبط2ال يف  ل2ه ق2ود الغ2ز   العاال2ة 
 ملظلومي2ة ش2عب يا2ارس العال2م صاتاً 
مدر2وَع الثا2ن تج2اه م2ا يحدث ل2ه، تلك 
التقارير س2ا2اا يف كرس حال2ة الصاا، 
 نقل2ا للعال2م حقيق2ة الغ2زاة املجرمني، 
 كان2ا كام2ريا »علدالله املنتر« ترس2ل 
آالف املش2ا2د  تع2رض الحقيق2ة للعالم، 
الحقيقة التي يقف خلفها كثريٌ من الجنود 
املجهولني الذين لم ينشد ا لزاًء أَْ  شكوراً، 
للحقيق2ة  س2قط  »املنت2ر«  رانت2ر 
شهيداً بغارات العد ان الهاجي عىل سكان 
مديري2ة حيس باحارظة الحديدة، 2ناك يف 

الس2احل الغربي. 
 ي2ودُِّع نائ2ُب  زي2ر الخارلية حس2ني 
الع2زي ش2هيَد الص2ورة  الحقيق2ة قائ2الً 
»س2ال1ُ الله عىل الش2هيد الس2عيد َعلدالله 
املنتر  س2ال1ُ الل2ه ع2ىل أُسٍة ربتك عىل 
الحري2ة،  س2ال1ُ الل2ه عىل قناة الس2احات 
محراباً لهادياً خدما ريه رس2الَة اإلعال1 
الوطن2ي الُح2ّر  الرشي2ف.. مول2ٌع رحيُل 

الكرا1 يا علَدالله«. 

 قال2ا 2يئ2ُة تحرير الحقيق2ة: إننا نعا22ُِد اللَه 
 نُعا2ُِد شهيَدنا العظيَم عىل السري يف 2ذا الدرب الذي 
اختطَّه بدمه  مهجت2ه، ال نلدل تلديالً  ال نتوانى أَْ  
نرالع، بل س2تكون دماؤه الطا22رة حارزاً لنا عىل 
مواصل2ة درب2ه إ2 أن يورقنا اللُه إ2 أحد الحس2نَيني 

النر أَْ  الشهادة. 

إذاعة صوت الشعب: كان الشهيد مثاالً للمؤمن 
املجاهد الذي انطلق بكل وعي يف ســبيل اهلل باذال 

جهده وطاقته 
 قالا إذاعة صوت الش2عب إن الش2هيد اإلعالمي 
املجا2د عابد حازة، رئيس تحرير صحيفة الحقيقة 
عض2و الهيئة اإلعالمية جنصار الل2ه كان مثاالً راقياً 
للاؤم2ن املجا22د الذي انطل2ق بُكّل  عي يف س2ليل 
الل2ه ب2اذالً له2َده  طاقتَه يف مختل2ف املجاالت  يف 
مقدمتها املجال اإلعالمي الذي عال ريه بكل إخالص 
 تفاٍن رئيس2اً لتحرير صحيفة الحقيقة، التي كانا 
 ال زالا منباً ملوالهة الحرب اإلعالمية  التضليلية 

عىل بالدنا. 

اّتحــاد اإلعالميــني اليمنيني: الشــهيدان حمزه 
واملنتصر كانــا أنموذجاً باهرًا لإلعالميني امللتزمني 

بصدق الكلمة

م2ن لانل2ه، نع2ى اتّح2اد اإلعالمي2ني الياني2ني 
للوسط اإلعالمي، الزميَل عابد علدالله حازة العضو 
امُلَؤّسس يف اتّحاد اإلعالميني اليانيني  رئيس تحرير 
صحيفة الحقيقة،  أحد ررس2ان اإلعال1 الوطني يف 

موالهة العد ان السعودي اجمريكي. 
 قال االتّحاد يف بيان صادر عنه: إن الش2هيد عابد 
حا2زة كان أناوذلاً با2راً لإلعالم2ي امللتز1 بصدق 
الكلا2ة يف تغطي2ة اجح2داث  التعليق عليه2ا،  قد1 
مع ثُلٍة م2ن زمالئه الناوذج اجرق2ى  2م يلتحقون 
بجله2ات ال2رشف  الكرام2ة،  يوثقون م2ن امليدان 
غريَ آبه2ني للاخاطر التي تحدق بهم حني يلتحاون 
باجبطال  2م ينازلون العد َّ  يكرس ن زحوراِته. 

كا2ا نعى اتّحاد اإلعالمي2ني اليانيني مصور قناة 
الساحات الفضائيّة الشهيد الزميل َعلدالله املنتر 
ال2ذي ارتق2ى ش2هيداً  2و ي2ؤدي الوال2ب الوطني 
 اإلعالم2ي يف تغطي2ة لرائ2م الع2د ان الس2عودي 

اجمريكي املتواصلة منذ نحو ثالثة أعوا1. 
 لف2ا االتّحاد إ2 تاي2ُّز قناة الس2احات بد ر2ا 
املشهود يف دحض الزيف اإلعالمي للعد ان  مرتزقته، 
 كان2ا  ما تزال صوتاً ح2راً يف موالهة العد ان  يف 
مواكلة صاود ش2علنا  انتص2ارات الجيش  اللجان 
الشعلية.  تُوَِّلا باستشهاد الزميل املنتر مسرية 

حارلة بالعطاء  التضحيات. 

الجبهة اإلعالمية ألبناء الحديدة: لن ندخر جهدًا 
يف مواجهة الحرب التضليلية التي يشنها العدوان 
الجله2ة اإلعالمي2ة بالحدي2دة، أش2ارت إ2 أنه يف 
الوقا الذي يحيي ش2علنا الذكرد الس2نوية للشهيد 
بزي2ارة الر ض2ات  بالعديد م2ن الفعاليات، س2لك 
الش2هيُد عاب2د حا2زة دْرَب التضحي2ة،  أب2ى إال أن 
يلتحق بركب الخالدين، الذين صدقوا ما عا2د ا الله 

لوا تلديالً.  عليه  لم يلدِّ
 ق2ال بياُن النع2ُي الصادُر ع2ن الجلهة اإلعالمية 
القرآني2ة  اليا2ن  املس2رية  إن  الحدي2دة:  جبن2اء 
 الجله2ة اإلعالمية خرست قلااً  صوتاً منارحاً عن 
املس2تضعفني منذ التحق الش2هيد بالعال اإلعالمي 
يف صحيف2ة الحقيق2ة الت2ي كانا  ما زالا لس2ان 
حال املجا2دين  املرابط2ني،  عنواناً لصدق الكلاة، 

 صحارة الواقع. 
 أضار2ا الجله2ة اإلعالمي2ة ب2أن كوادر22ا لن 
التضليلي2ة  الح2رب  مواله2ة  يف  له2داً  يدخ2ر ا 
 النفسية التي يشنها العد ان  مرتزقته عىل شعلنا 

 أمتنا مهاا بلغا التحديات  التضحيات. 

عبــداهلل  الزميــل  استشــهاد  الســاحات:  قنــاة 
املنتصر دليٌل إضايف على ما يقدُِّمه اإلعالم اليمني 

من تضحيات 
 يف ذات الس2ياق، نعا قناة الس2احات الفضائيّة 
َر2ا الش2هيُد املنتُر،  قالا إن 2ذه الشهادة  مصوِّ
تأت2ي دليالً إضارياً عىل ما يقدمه اإلعال1 الياني من 
تضحيات لس2ا1 يف س2ليل إعالء كلاة الحق  إبراز 
صورة اللط2والت  التضحيات التي يقدمها ش2علنا 
 ليشنا  لجاننا الش2علية يف معركة الوطن الكبد 

من ألل السيادة  الكرامة. 

الوحدة اإلعالمية بإب: ســاهم الشهيدان بجهود 
كبرية يف مقارعة العدوان وتوعية الناس بمؤامراته 

وُمَخّططاته 
بد ر22ا، نعا الوح2دة اإلعالمي2ة باحارظة إب، 
الش2هيدين اإلعالميني الزميلني عابد حازة  علدالله 
علدالفت2اح املنت2ر، اللذين استش2هدا يف س2احات 

العزة  الرشف مدارَعني عن اجرض  الِعْرض. 
 أش2ادت الوحدُة اإلعالمية يف إب باسرية العطاء 
اإلعالمي التي قّدمها الشهيدان منذ بدء العد ان عىل 
الللد،  س2ا2اا بجه2ود كلرية يف تغطي2ة الفعاليات 
2ة بالتحش2يد  التعلئ2ة  مقاَرع2ة الع2د ان  الَخاصَّ
 توعية الناس باؤامرات العد ان  ُمَخّططاته حتى 
َف الشهادة  انطلقا مجا2َدين يف سليل الله ليناال رَشَ

يف للهة حيس. 

الوسط الصحفي واإلعالمي يــــــــــــــــــــوّدع بطلين في أسبوع واحد:

الشهيد المنتصر.. المصّور الشــجــاع الــذي استشـــــــهد بآخر جريمة للعدوان كان يعمل على توثيقها
عابد حمزة.. الشهيُد الذي كتب تقريَره األخيـَر بالرصاص

صحيفة »املسرية« تنشر بيانات النعي يف اســـــــتشهاد الزميلني اإلعــــالميني حمزة واملنتصر
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تتمات من الصفحة األخيرة ..  لواء الحيمة!
مصباح الهمداني

أخب22ُْم بأنَّ خلفَك أُُس2وداً ال تهاب امل2وت،  ال تليع 
الوط2ن،  توالُه اللالك   تري  الس2نغايل  الجنجويدي 
 أش2لاه الرلال بلسالٍة ال نظريَ لها،  ش2جاعٍة ال مثيَل 

لها،  إقدا1ٍ ال شليه له.. 
أخب22ُْم أنَّ 2ُن2اَك َم2ن أقس2اوا أن يف2د ا الوط2َن 
َل أشلاُه الرِّلاِل روق تُرابه..  بجااِلاهم عىل أن يتجوَّ

أخب2ُم عن مئاِت املدرع2اِت التي أُحرقْا،  الدباباُت 
التي ُرجرت.. 

أخب2م ب2أنَّ من  دع2وَك ال يقل2ِّوَن عزيا2ًة  إرادًة 
ِن استقللوك..   صالبًة  رلولًة عاَّ

أخب2م بأنَّ رئيَس الد لة حرَضَ للعزاء،  بأنَّ الُعلااء 
كانوا يف مقدمِة صفوِف املودعني.. 

أخب2ُم بأنَّ ُمحليَك ملئوا الجلاَل  السهول،   دَّعوَك 
 2ن2أ ك بقلوٍب مؤمنة،  أنفٍس صاب2رة،  2م موقنون 

أنهم يزرونك.. 
أخب22ُم ب2أنَّ الحيا2ة برلاله2ا  للاله2ا   ديانها 
 ش2لابها  نس2ائها،  أطفالَها، تتألج  طني2ة،  ترُشُق 

حايَّة،  تلتِهُب أخذًا للثأر.. 
أخب22ُم بأنَّ يف الياِن رلاالً أقس2اوا بالله أْن ال يهنأ 

ُمحتٌل بليلِة ُمجوٍن عىل أراضينا.. 
أخب22ُْم عن بطولتَك  ش2جاعتَك  بس2التَك يف تقد1ِ 
الصف2وف،  إرصارَك ع2ىل أن تك2وَن يف امُلقدم2ة،  ع2ن 
رصاِعَك مع الجنوْد  2م يُناش2د نََك  يسألونَك بالله أن 
تلق2ى يف مكاِنْك،  أنهم س2يقومون بالواِلِب يف التنكيِل 

بشواِذ اجرِض امللفلفني من كلِّ بالد.. 
أخب22ُْم ع2ن رلال2َك اج ري2اء،  لن2ودَك الُعظااء، 
 كيَف يتسابقوَن للهيجاء بلس2الٍة ُمحادية،  شجاعٍة 
حيدرية،  قلوٍب حس2ينية، رداًء للوَطن  ترابه،  حاايًة 
لألع2راِض  صيانتها؛  اس2تجابًة لنداِء الع2زِة  الكرامِة 

 النخوة. 
أخب2ُم بأن لَك أبناًء  إخوة  أحفاداً  أصهاراً  أسًة 
ريهم بأُس اليان،  نخوُة الوطن،  نوُر اإلياان،  ليس2وا 
 حَد2م، رقد زرعَا  ربّيَا يف الحياة  ما لا ر2ا رلاالً 
ون يف س2احاِت  يتس2ابقوَن إ2 ميادين اللطولة،  يراصُّ
الكرامة، كأنهم اللنيان املرصوص،  الصواريخ املتأ2لة. 
أخب22ُم بأن2َّك لئتهم لوح2دَك لواٌء؛  خلف2َك اآلالف 

يجّهز َن للتنكيل باجعداء.. 
لواٌء نزَل اليو1َ إ2 لنَِّة اجحياء اللواء الركن: 

محاد عي َعلدالحق )أب2و حاتم(. من أبطال الحياة 
الخارلية- قائد اللواء 201.. 

رحاُه الله  أس2كنُه رسيَح لناته،  ألَهم أ2لُه  ذ يه 
الصب  السلوان.. 
حرضَة اللواء.. 

2نيئ2ًا لَك 2ذا الفضَل،  2نيئًا ج2ِلَك 2ذا الفخَر،  2نيئًا 
مَل2ن تعلَّم منك 22ذا االستلس2اَل،  2نيئًا ملن التَح2َق ُملليًا 

لندائَك الخاِلْد يف الرسعِة إ2 تللية الواِلْب.. 
 بع2َد أن تُخ2ِبُ الُعظا2اَء يا ح2رضَة اللواء ع2ن ُكّل 

شاردٍة   اردة.. 
ال تن2َس أن تُخِبن2ا بأنن2ا اجم2واُت  أن2ََّك  ررق2اؤَك 

اجحياء!

استراتيجية حكم القانون والنزاهة  في خطابات وتوجهات رئيس المجلس السياسي
الدكتور. إسماعيل محمد المحاقري

د لُة حك2م القانون  النزا22ة 2ي كلاة 
مرادرة للد لة املدنية  د لة امُلَؤّسسات. 

  املقصوُد بها االحتكا1 يف إدارتنا لشئون 
الد لة  رض املنازعات إ2 حكم القانون رهو 
من يحدُد الحقوق  الواللات  يضع القواعد 
 الضوابط لتحصي2ل املوارد  إدارتها  ينظم 
رش ط االلتحاق بالوظيف2ة العامة.   يضع 
املعايري لتحقيق العدالة بني أبناء املجتاع. 

 يعني أَيْضاً خضوع سلطتها جحكا1 القانون 
رهو من يرس2م عالقة الس2لطة باملواطن  يضع 
الضوابط الالزمة ملنع تغّول السلطة  تعسفها. 

 م2ن اج2اي2ّة أن نذك2َر أن مل2دأ حك2م 
القان2ون م2رادٌف أَيْض2اً مل2ا نطل2ق علي2ه يف 
ثقارتن2ا اإلْس2اَلمية »تحكي2م ال2رشع يف ُكّل 

شئون حياتنا«. 
 م2ن املعلو1 أن املجتاع2اِت تقاُس درلة 
تطور2ا  ُرّقيها بقدر ما قطعته يف ترس2يخ 
مل2دأ حكم القان2ون  النزا22ة كلديل لحكم 
للف2وىض  اجش2خاص  الكيان2ات  كلدي2ل 
 االستنس2ابية،  باعن2ى آخر يق2اس تقد1 

الد ل بق2در تحولها من احرا1 اجش2خاص 
 تعلق حقوق الناس بهم إ2 احرا1 القانون 

َ امُلَؤّسسات  تعلق حقوق الناس بها. 
 أتحدد أن تكون 2ناك د لة اس2تطاعا 
أن تحال مرش عاً نهضوي2اً بد ن احرامها 
للقان2ون حت2ى  إن كان2ا 22ي م2ن ق2ا1 
بوضعه حسب مصالحها، رفي ظل القانون 
 ُمَؤّسس2اته تستطيع الد لة أن تخلق العدل 
 الرض2ا يف نف2وس ش2علها  تتاك2ن بالتايل 
م2ن توحي2د الجه2ود  اس2تدعاء الطاقات، 
 االس2تفادة القصود من املوارد املالية  من 
النواب2غ  الكف2اءات  يف ظل حك2م القانون 

يتورر اجمن القانوني للاستثارين. 
اس2تلعد  كن2ا  إن2ي  الق2ول   أصدقك2م 
 ل2ود قي2ادة تحال 22ذه الذ2ني2ة،  تؤمن 
بأ2اي2ّة 2ذا امل2رش ع يف طريق بن2اء الد لة 
حتى ساعا ما س2اعه الجايع ماا لاء يف 
ق2راراٍت  خطابات رئيس املجلس الس2يايس 
 ُخُصوص2اً يف لقاءات2ه اجخ2رية بالحكوم2ة 
 بقية سلطات الد لة الترشيعية  القضائية 

 قيادة الجامعات  القيادات اجمنية. 
 رفد أعلن بوضوح عن تلنيه السراتيجية 

حك2م القان2ون  النزا22ة يف إدارت2ه لش2ئون 
الد ل2ة يف الف2رة املقللة، رقد س2اعنا كالَمه 
أم2ا1 الس2لطة الترشيعي2ة حي2ث أّك2د ع2ىل 
رض رة قيامها بد ر22ا الترشيعي  الرقابي 
التنفيذي2ة  الس2لطة  تدخ2ل  بع2د1   الت2ز1 
يف عاله2ا،  كذل2ك رع2ل بالنس2لة للس2لطة 
القضائي2ة بع2د أن ب2دأ بإص2الح قياداته2ا، 
 باملثل بالنس2لة لأللهزة الرقابي2ة،  اجر ع 
2و ما س2اعته يف حديثه عن ملدأ الش2فارية 
 احرا1 الحقوق  الحريات اجساس2ية يف أداء 
السلطات اجمنية لوظائفها  الكال1 عن أ2ايّة 
احرا1 اس2تقاللية الجامعات  ركرة التد ير 
الوظيف2ي  مغادرة العش2وائية  املحس2وبية 
يف إص2دار القرارات  رض رة اقران الس2لطة 
باملس2ئولية  أ2ايّة تفعي2ل اجلهزة الرقابية 

للقيا1 بد ر2ا يف مكارحة الفساد. 
  من املهم اإلش2ارة إ2 أننا قد نس2اع من 
يش2كك يف لدية 2ذا التول2ه  تلك الخطوات 
اجم2س..  ح2كا1  م2ع  لتجربتن2ا  اس2تناداً 
بخص2وص ذل2ك أق2ول إن ما س2اعته اليو1 
غ2ري ما س2اعته باجم2س، لقد استش2عرت 
املصداقي2ة، كاا أن لدي ع2دة معطيات تؤكد 

لنا لديَة التوله، نذكر من ذلك :-
1- أن كال1 الصا2اد ل2اء ترلا2ة لفكر 
الس2يد  توّلهات2ه   ع2وده،  كلُّن2ا يع2رف 
م2دد ما يتات2ع به 2ذا العَلم م2ن مصداقية 
 م2ا يحال2ه م2ن م2رش ع نهض2وي قائم 
عىل قيم العدل  املس2ا اة،  22ذا 2و الهدف 
املعلن لثورة 21 س2لتاب الت2ي لم تقم أصالً 
إاّل لتج2ا ز حالة الف2وىض  اللصوصية التي 

 صلنا إليها يف إَداَرة شئون الد لة. 
لذَلك رال يولد خيار أما1 سلطة الثورة إاّل 
الور2اء بوعود2ا  ال طريَق له2ا يف بلوغ 2ذا 
اله2دف إاّل بتكريس حكم القان2ون؛ جن من 
يحقق العدالة 2ي القواعد  ليس اجشخاص 

مهاا كانا النوايا التي يحالونها. 
2- أن س2لطة الث2ورة يف  ض2ع تَحدٍّ أما1 
نفس2ها  املل2ادئ الت2ي ررعتها  أم2ا1 د ل 
االس2تكلار الت2ي ترا22ن عىل رش2لها  أما1 
شعلها الذي  ثق ريها  قد1 أكب التضحيات 
يف تحقيق نهضة شاملة يف شتى املجاالت. 

م2رش ع يعا2ل ع2ىل تصحي2ح العالق2ة 
ب2ني الس2لطة  أر2راد املجتا2ع  يعال عىل 
اإلبداعي2ة؛  الها2م  الطاق2ات  اس2تنهاض 

للنهوض بوطنهم،  لن يتأتى ذلك إاّل بإرساء 
حكم القانون  النزا2ة. 

3- ال يول2د س2لب  احد يقن2ع املجانني 
قل2ل العق2الء أن س2لطة الث2ورة ل2ن تق2و1 
به2ذه الخط2وة بع2دان قدم2ا التضحي2ات 
للتخل2ص م2ن مراك2ز النف2وذ  اقطاعي2ات 
الفس2اد الذي2ن كان2وا ياثّلون العائ2ق أما1 
إرس2اء حكم القانون  أَْصلَحا  حَد2ا 2ي 
املاسكة بالقرار  القوة؛ جن مقتىض املنطق 
 حس2ابات املصلح2ة يوللان عليه2ا القيا1 
بذلك؛ جنها إن لم تفعل رس2رتكب أكب خطأ 
يف حق نفس2ها  يف حق مرش عها، إذ سيظل 
الل2اب مفتوح2اً إلنت2اج إقطاعي2ات لديدة 
تصادر س2لطات الد لة  تعيد املجتاع حالة 

الفوىض  اللصوصية. 
4- إن اجسس التي مثلا املرتكز النطالقة 
املس2رية الُق2ْرآني2ة باا حالت2ه من مرش ع 
إصالح2ي للف2رد  املجتاع 2ي أس2س تقو1 
املنظ2م  الص2دق  اإلخ2الص  العا2ل  ع2ىل 
 ال2دؤ ب  مغادرة الس2للية  التواكل،  2ذا 
م2ا يخلق الثقَة بحتاية إرس2اء قيم القانون 

بديالً عن الفوىض  العشوائية. 

 رف2ي مطل2ع رباي2ر 12011 اندلع2ا حرك2ٌة 
طليعي2ة  نتيج2ًة  كان2ا   , احتجال2ات  اس2عة 
 منطقي2ة لحال2ة االحتقان الس2ائدة يف اللالد ضد 
اس2تئثار صالح  عائلته  رموز نظامه بالس2لطة 

َ الثر ة عىل مدار أكثر من 33 سنًة من حكاه. 
 ل2م تك2ن ث2ورُة رباي2ر ترر2اً أَْ  تقلي2داً ملولة 
»الربي2ع العرب2ي« -رغ2م تأثُّر22ا ب2ه - كاا يحب 
اللعض أن يصفه ب2 »ركوب املوله«، ران اتس2اع 
رقع2ة االنتفاض2ة الش2علية يف لاي2ع املحارظات 
تاظه2رت الد اع2ي الحقيقي2ُة له2ذه الث2ورة من 
الحال2ة  ت2رّدي   , اجساس2ية  للخدم2ات  انع2دا1 
االقتصادية , غالء املعيشة , اللطالة ,... إلخ،  عىل 
الرغ2م من أن الجاا2ريَ خرلا ضد رموز النظا1 , 
إاّل أنه2ا احتوت تحا مظلتها أحد أقطاب النفوذ يف 
اللالد الجنرال »عي محسن«  كذلك الزنداني  أ الد 
الش2يخ اجحار رموز حزب اإلص2الح  كذلك بعض 
الش2خصيات يف أحزاب اللقاء املشرك الذين اتضح 
2ة السعودية  الحقاً تصدر2م لقائاة اللجنة الَخاصَّ
 الذي يفرّس سعة استجابتهم للالادرة الخليجية 
التي حارظا عىل نف2وذ املالكة   كالء مصالحها 
يف الداخل  تقاساها السلطة الشكلية )الحكومة( 
بني أح2زاب اللقاء  ح2زب املؤتار لتع2ود اللالد إ2 
املرب2ع اج ل  يدار املش2هد ريه ع2ب نفس اجد ات 

 نفس مراكز القود السابقة. 
توال2ا اجحداث سيعاً عقب املل2ادرة الخليجية 
ال2ذي زاد م2ن حالة االحتق2ان يف الش2ارع الياني 
 رش2ل حكومة الور2اق يف إدارة املرحلة االنتقالية 

 نقله2ا للراع من الش2ارع إ2 له2از الد لة عب 
املحاصص2ة التي أقرتها امللادرة الخليجية؛ حفاظاً 
ع2ىل مصالحه2ا الت2ي تاثّله2ا الق2ود التقليدي2ة 
 العايل2ة، ر2ال تغيريَ لألرضل ح2دث رعىل العكس 
تااماً ساءت اج ضاع املعيشية  الخدمية  اجمنية 
 التي  قف2ا أمامها الحكومة عال2زًة تااماً عن 

تقديم أي يشء يَلاسه املواطن. 
إَضاَر2ًة إ2 تعس2ف الرئي2س »آن2ذاك« علدرب2ه 
منص2ور 2ادي يف اس2تخدا1 صالحيات2ه املانوحة 
ل2ه من املجتاع ال2د يل  محا لت2ه إقصاء مكونني 
أساس2يني يف مؤتا2ر الحوار، 2اا الح2راك  أنصار 
الل2ه، ُكّل 22ذا أَدَّد إ2 االنفج2ار ال2ذي حدث يف 21 
سلتاب لتسُقَط العاصاة صنعاء يف يد أنصار الله 

 تسُقَط معها مراكز القود  النفوذ السعودي. 
 يقوُل قائ2ُد الثورة الس2يد علدامللك الحوثي يف 
إْح2َدد خطاباته: »لس2نا مدّلل2ني  ال متنعاني ال 
الي2و1  ال يف امل2ايض، ُ لدن2ا يف ال2راع  اعتدن2ا 
علي2ه  عش2نا يف الجل2ال  اج دي2ة  ل2م ننع2م 
بالقصور  الفل2ل  حياة الرراه عرشات الس2نني 
كح2ال اللع2ض. إننا كادح2و 2ذا اللل2د  رالحوه 
 مس2تضعفوه  أ22ل الراع  املواله2ة، حالنا 
 نحا2ُل رؤ َس2نا ع2ىل أكفن2ا  نح2ن يف طليعة 

املجابهة  التضحية«. 
يف كال1 الس2يد علدامللك توصي2ٌف دقيٌق للاوقع 
االقتص2ادي َ االلتااع2ي ال2ذي لاء منه2ا الثورُة 
 قيادة الثورة، أي أنها من خارج منظومة السلطة 
-ع2ىل عك2س م2ا ح2دث يف ث2ورة رباي2ر- أي أن 

مصالحها معّبة عن مصالح الس2واد ال أعظم من 
الشعب  تتناقض مع مصالح السلطة. 

لايُع مراكز القود املتحكاة يف مفاصل الد لة 
أُسقطا،  آخر2ا كان إسقاط صالح يف الثاني من 
ديس2اب املايض،  عليه را2ن املفرض أن ينعكَس 
ُكّل 22ذه اإلنجازات إيجاباً ع2ىل التفاصيل اليومية 
لحياة املواطن الياني الصامد  باا يعزز صاوده. 
 ما نعيشه اليو1 من أ ضاع اقتصادية متد2ورة 
 كارثي2ة كان الس2لَب الرئي2يس ريه2ا الع2د ان، 
 لكنه2ا تفاقا2ا يف ظل س2لات عاي2ٍق لحكومة 
اإلنقاذ لعلا املواطَن يعي2ُش اجمّرين بني مطرقة 
البلوازي2ة  الفاس2دة  س2ندان  اللري قراطي2ة 
االنتهازي2ة الت2ي تقتات ع2ىل اجزم2ات  الحر ب، 
ال تغيري  ال تحس2ن يَلاس2ه املواطُن إاّل يف الجانب 
اجمني  العس2كري رقط يش2عره بالفخر  يجعله 
يسرخُص التضحياِت التي قدما  ما زالا تقد1 يف 
سليل تحقيق السيادة الوطنية، أما يف لانب اجداء 
الحكومي يف الفرة السابقة رهو »مخيِّب لآلمال«، 
 22و ما عّبَ عن2ه رئيُس املجلس الس2يايس اجعىل 
يف تحركات2ه  التااعاته املوس2عة م2ع الحكومة 
خ2الل اجيا1 املاضية، يف خطوة 2امة نحو اإلصالح 
 اسرداد ُمَؤّسسية الد لة؛ باعتلار2ا مسؤ لة عن 

لايع مكونات الشعب باختلف تولهاتهم. 
»ال أع2ذار« قاله2ا الرئي2ُس الصا2اد، را2ا بعد 
ديس2اب لن يكوَن كاا قلله،  الشعُب الياني الذي 
ث2ار يف 11 رباي2ر،  خ2رج يف 21 س2لتاب  اقتلع 
أركاَن الفساد سيواصل ثورتَه لتقويم أي اعولاج.

أبعد من ذلك، متحدثاً بكل صفاقة  استحاار، 
مطالل2اً بأن يتم الس2ااح للطائ2رات الصهيونية 
باملر ر من اجلواء العربية.. لكي ناتلَك -حس2ب 

زعاه- ما نسا 1 عليه. 
الراشد الكاتب املقرَُّب من د ائر صنع القرار 
يف املالكة  من محاد بن س2لاان 2الم نظا1َ 
املقاطع2ة العرب2ي للكي2ان اإلسائيي   صفه 
بأن2ه ُمرِضٌّ بالعرب أكثَر م2ن رضره بإسائيل؛ 
جن م2ن كتله 2و الد ل العربية اليس2ارية، حد 
تعل2ريه.. منتق2داً قوائَم املقاطع2ة بأنها كانا 
تص2ُدُر من دمش2ق.. ركال العيب لدمش2ق باا 

22و م2دح.
 كش2ف عن حقيقة لهث مشغليه  أسياده إ2 
تنفيذ رغلات االحتالل يف تدمري س2وريا  تخفيف 

الُعزل2ة التي يعيش2ها  إْن عىل حس2اب القضية 
الفلسطينية  حقوق الشعب الفلسطيني. 

 يتزاَم2ُن 22ذا م2ع زي2ارة س2اقطة لنفر من 
املتثيقفني العرب  الذين ظهر ا يف شوارع تل أبيب 
لعلنوا صداقتهم مع الكيان..  مع ُكّل القلح الذي 
أظهر ه  التنّكر لكل امللادئ العربية  اإلس2المية 
إاّل أن د الً  أنظاًة عربية س2لقتهم  ما كان لهم 
أن يقفوا 2ذا املوقَف لوال حالة املسارعة للتطليع 

مع الكيان يف ُكّل االتجا2ات. 
الجايل يف 2ذا املوضوع أن علدالجليل الس2عيد 
املس2ؤ ل اإلعالم2ي إلْح2َدد منص2ات املعارض2ة 
الس2ورية كان  اح2داً من 2ذا النف2ر..  2و الذي 
ظهر عىل  س2ائل اإلع2ال1 بعاامة يّدع2ي الثورة 
ضد النظ2ا1 العربي الس2وري؛ لتتض2ح الصورُة 

اليو1  2و إ2 ألانب أريخاي أدرعي  مس2ؤ لني 
صهاينة  يخب الجايع بش2كل علني عن حقيقة 
َي بالثورة السورية  حقيقة ُكّل داعايها  ما ُس2اِّ
من أعراب الخلي2ج،  التي ظهرت اليو1  طفحا 

حقداً  غالًّ من مقال الراشد. 
 ُربِّ ض2ارٍة نارع2ة، كاا يق2ال،  الفائدة ماا 

يجري 2و تكشف اجقنعة  إيضاح الحقائق. 
 يوماً بعَد يو1 يعرف الش2عب العربي  املسلم 
من يقف يف صفه  يضحي يف س2ليل نيل حقوقه 

 َمن يفرط بها  يتنازل عنها بغري  له حق. 
من ال2ذي يدارع عن الق2دس  يجعلها قضيته 
اج 2،  م2ن يتال2ُر به2ا  يقدُمه2ا ع2ىل طل2ق 
التن2اُزالت للعد  الصهيوني بال ثا2ن.. إاّل حااية 

لعر شهم.

فرباير بوابة العبور إىل 21 سبتمرب

بني املقاطعة والتطبيع
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�����م�����وُخ�����ُه اأع������ل������ى م������ن )املُ�������������ش������رْي( ������شُ
و������ش�����ي�����ُف�����ُه اأم�����������ش�����ى م������ن )الأ���������ش��������ِر(

م����ن )ح������م������زٍة( ف�����ي�����ِه.. وم������ن )ح����ي����دٍر(
ح����ي����دِر( اأب�������و  )احل������م������زْي  ال���ف���ت���ى  ذاَك 

����ًا �����������َط الأه������������������������واَل ُم���������ش����ت����ب���������شِ ت������������أبَّ
و���������ش���������َح ي�������� ري���������ح ال�������وغ�������ى زجِم���������ري

ي������ن������َح������ِن مل  اهلِل  ��������ش�������ب�������ي�������ِل  ويف 
ي�������وم��������ً ب�������وج�������ِه ال����������ع�����������مَلِ ال������رب������ري

ي�����دن�����و ا�����ش����ت����ي�����ق�����ً م�����ن �����ش����ه�����ِم ال�������ردى
ك��������ظ���������م��������ٍئ ي���������دن���������و م����������ن ال�������ك�������وث�������ِر

����ك�����ً ب��������������هلل.. ب����مل�������ش���ط���ف���ى ُم���������ش����ت����م���������شِ
ُي�����ب�����ِح�����ِر مل  ال���������ُق�������������������ْراآن  �������ش������وى  ويف 

اإمي����������َن���������ُه ال������ن��������������س  يف  ُع��������������������وا  وزَّ ل��������و 
ُم�����ن�����َك�����ِر ِم���������ن  ب�����ق�����ى يف الأر�������������������سِ  مل�������� 

اأي�������������َم������������ُه الآِل  ب����������ُح����������بِّ  ق�������������ش������ى 
اأط������ه������ِر اإىل  مي���������ش����ي  اأط���������ه���������ٍر  م��������ن 

ْ ج�������وه�������ٌر.. وُه�����������َو يف ������دُق ال�������ت�������ولِّ �������شِ
ولِئ����������������������������ِه.. ُخ���������ا����������ش���������ُة اجل��������وه��������ِر

ب��������در ال�������دي�������ن( يف روح��������ِه ك���������ن )ب��������ن 
امل�����ظ�����َه�����ِر يف   ) احل����������م����������زيَّ َو)ح����������ي����������در 

ح�����ك�����م�����ٌة ل���������������ُه  م�������������ي�������������داٍن  ك���������������لِّ  يف 
ل������ل������ح�������������ش������م.. ُق����������راآن����������ي����������ُة امل�������������ش������دِر

����ْت ج�����ب������ُل )اجل����������وف( ت����زه����و ِب�����ِه ع����������شَ
ك������������َن�����������ْت ت������������������راُه ك����������������������لأِخ الأك���������������ِر

�����ِه �����������رواُح( م������ن ب������أ������شِ َب�����ت )������������شِ ت�����������ش�����رَّ
ْي( ����ْت ت����أري���خ���ه���� )احِل�������م�������َرِ ح���ت���ى ن���������شَ

)ه������������ي������������اُن( ف���������������رٌد ب���������ن اأف���������������������رادِه
ع�������ش���ك���ري م�������ي�������داِن�������ِه  يف  ������������ُن(  )ع�����������طَّ

غ����������زوٍة م��������ن  )ِن���������ه���������م(  ل����������ُه يف  وك�������������ْم 
اأ��������ش�������دُّ م������ن )ب��������������دٍر( وم��������ن )خ�����ي�����ِر(

ث��������ت ن����ف���������ش����ه�����..  ع�������ن�������ُه امل������ن�������ي������� ح��������دَّ
�����ِري! حت�����������شُ ف������ا  م��������وج��������وداً  داَم  م������� 

امل�����������������������وُت خم������������ب������������وٌء ب�������������أح������������داِق������������ِه
������ِر املَ������ح�������������شَ اإىل  ب����������������ٌب  و��������ش�������ي�������ُف�������ُه 

��������ب�������ٍة ب�������دبَّ ُي��������������������وِدي  اأن  راَم  اإْن 
اأ����������ش����������َر ي�������� ع����ي����ن����ي اإل������ي������ه������� اُن������ظ������ري

ُي�������������زل�������������ِزُل ال���������������ش��������ح��������ت ي����ج����ت�����ح����ه�����
ُم�����������ش�����ت�����غ�����ِف�����ِر ُذلِّ  يف  وي������������ن������������زوي 

اأو�����������ش�����������ُف����������ُه غ�������ي�������ٌث ك�������������رمُي ال����ع����ط�����
���ري ْي( ف����ل����ن حت�������شُ ي������ اأح������������ُريف )ِق���������������رِّ

ح�����ي�����دٍر( )اأب�����������ي  يف  ب����ي����ت�����ً  �����ش����غ����ُت  اإن 
دف����������ري يف  ال�����������ت������������أري�����������ُخ  ����������َع  جت����������مَّ

ق�������ب������ل������ُت������ُه ي����������وم�����������ً.. ف�����ي������ ُم����ه����ج����ت����ي
ب�������ذل�������َك ال�������ي�������وم ال����ع����ظ����ي����م اف�������َخ�������ِري

اأح�������داَق�������َن�������� ع������ي������ن�������ُه  ف������������َرَق�����������ْت  اإْن 
ُي��������ق��������َرِ مل  ال�������ق�������ل�������ِب  يف  ف�����������ذك�����������رُه 

ال������ذي م�������  خ����������ل���������داً..   ً������� ح������يَّ زاَل  م������� 
ن���������ش����ُع����ِر؟! مل  ن�����ح�����ُن  اإْن  ُه..  �������رُّ ي���������������شُ

)مت�������������ش������َق������َرْت( ف�����ي�����ِه ُخ�������������دوُد ال�������ش���م����
زه������������واً.. وم������� اأح����������اُه م�����ن )َم���������ش����ُق����ِر(

������������ي �����������ش����������اٌة.. وم�����ن ع�����ل�����ي�����َك م�������ن ربِّ
ق�����ل�����ب�����ي ���������ش��������اٌم ي��������� )اأب���������������ى ح�������ي�������دِر(

ي����� ج���ن���د رب�����ي ق�����������������ري��ب���ً وت��ه��ت��ف 

ه����ن���ت ت���ق���ّدم اأم�����م����ك م�����ش��������ر���ش��ف

وب�لق�شف البطوله  م�شر  وا�شل 

ت��وّق��ف ح�شبك  الإمي������ن  رك���ن  اإىل 

ال�����ش��ب��ل م��ن��ك��������������م ب����أل���ف���ن ُم����رف

اأن�����ت�����وا ب����راك����ن ت�����ش�����������ع��ل وت��ل��ه��ف

وه��ب��ك��م اإل��ه��ي م��ن ال��ب���أ���س متحف

ف وال�������ش���ع���ب راف�����������ع ج��ب��ي��ن��ه ت�����ش��رَّ

ك�����ش��ف��ت��وا ح�����ق��ي��ق��ه وت�����أري����خ ت��زّي��ف

ب��ت��زح��ف ذي  ال���رج��������������������ل  دّر  هلل 

رف اإذا  امل���ن����ي����  ت���ه����ب  م�����  رج�������ل 

ب����ق���ي ع��ل��ى ال��ن�����ش��ر ث��ل��ث امل�����ش���ف��ه

اأوه����ن م��ن اخل��ي��ط واأك����ر نح��فه

ال��ت��ح���ف��ه الأع���������دي وح�����ش�����������د  دك 

واح���م���د اإل���ه���ك ب�����ش��������وط ال��ط��واف��ه

ي������وازي م��ع�����ش�����ك��ر ك��ث��ي��ف اجل��اف��ه

يخ�فه م��ن  ت�شون  جتنح  ولل�شلم 

ال�شخ�فه ع���دمي  معنى  ُك���ّل  ح���وى 

ب��ك��م ي����لأ����ش��������و����س وق������ل اع���راف���ه

واأخ����ب�����ر ك����ن���ت ه��م��������وم ال�����ش��ح���ف��ة

وت����ث�����أر ل�����ش�����������ع��ب��ي ت��ع��ي��د ال��ث��ق���ف��ة

داع�������������������ي ل����ف����زع����ه ت���ل���ب���ي ه���ت����ف���ه

يا جند ربي
يحيى محمد اآلنسي 

قصيدة مهداة للاجا2دين املرابطني يف ميادين اللطولة  الرشف دراعاً عن اجرض  العرض 

زوجة وأبناء الشهيد األهدل: لم تسمح له حميته 
وِدينه أن يتقاعَس فاندفع نحو الجبهات 

 : خاص
الش2هيد إبرا2يم اج2دل أٌب لخاس2ة 
أبن2اء ثالث بنات اس2اهان  أبرار  أنهار 
  لدي2ن 2اا ذي يزن  محا2د من أبناء 
تهام2ة، ذ  اجخ2الق الحاي2دة  القل2ب 
م2ن حول2ه،  ُكّل  إ2  املحس2ن  الرحي2م، 
املستش2عر ملس2ؤ ليته أما1 الله يف قتال 

أعدائه من الغزاة املجرمني. 
“ل2م تس2اْح ل2ه حايت2ه  دينه أن 
يسكا”.. بهذه الكلاات لّخصا ز لة 
الش2هيد الد ارَع التي حركا الش2هيد 
إبرا2ي2م اج22دل إ2 الجله2ات؛ للدراع 
ع2ن دينه  أرض2ه  عن املس2تضعفني 
 املظلوم2ني م2ن أبن2اء 2ذا الش2عب، 
لاع2الً توليهاِت الله س2لحانه  تعا2 
يف كتاب2ه الكريم ملواله2ة اجعداء 2ي 
2ه  اآلمر الذي يج2ب عىل الجايع  املولِّ

االستجابُة لها. 
بارتخ2ار  الش2هيد  ز ل2ة  تتح2دث 
 اعتزاز باواقف الشهيد اللطولية املليئة 
بالتضحية  الفداء رتقول: “إن اصطفاَء 
الله لز لي ش2هيداً نعاٌة كلرية يستحّق 
عليه2ا الحاد  الش2كر”،  تتلا2ى بُحبِّ 

ز لها لقائده الس2يد علدامللك بدرالدين 
الحوث2ي، رح2ني ق2ال قائ2د الث2ورة إننا 
شعب يعش2ق الش2هادة  لو  صل اجمر 
جن يقد1 رأسه رداءاً لله  لهذا الشعب ملا 
تردد لحظة  اح2دة، كانا 2ذه الكلاات 
لها تأثري2ُا عىل الشهيد، ما لعله يقول: 
2ل يحق لنا أن نقُع2َد إ2 أن يقد1َ القائد 
رأَسه للدراع عن شعلنا  بلدنا بدالً عنا؟ 

ال  الله. 
 شد رحاله إ2 للهات العزة  الكرامة 
حتى لقي اللَه شهيداً أ اخر العا1 2017. 
إبرا2ي2م  ي2زن  ذي  الش2هيد  نج2ُل 
اج2دل يتحدث لصحيفة املس2رية ضان 
رعاليات أسلوع الشهيد يقول: “الحاُد 
لله الذي اصطفى أبي ش2هيداً يف سليله، 
 ارتخ2ر كون أبي ش2هيداً قد1 ر َحه يف 
س2ليل الدراع ع2ن 2ذا الوط2ن  نُرًة 
للاس2تضعفني، لقد كان مث2االً للرلل 
املخل2ص لوطن2ه  دين2ه، متولي2اً لل2ه 
 رس2وله  لس2يدي علداملل2ك بدرالدين 

الحوث2ي حفظ2ه الل2ه. 
 يوله ذي يزن رسالتَه جبناء الشعب 
الياني حي2ُث يقول: “ نحن يف أس2لوع 
الشهيد عليهم أن يررد ا الجلهات باملال 

 الرل2ال،  22ذا أقل م2ا يقدمونه جبناء 
الش2هداء،  نحن ال نريد املاَل أ  الرريه، 
 م2ا نري2ده موالهة أع2داء الل2ه  عد1 

التفريط بدماء الشهداء”. 
 يلَعُث ذي يزن رس2الَة أبناء الشهداء 
لد ل العد ان اجمريكي السعودي قائالً: 
”إنن2ا أبن2اَء الش2هداء س2نظلُّ عىل عهد 
آبائن2ا،  س2نتوّلُه إ2 الجلهات لنذيَقهم 
الل2أَس الش2ديد،  مها2ا عال2وا  قتلوا 
 دّم2ر ا ل2ن يفلح2وا، ررل2ال الرل2ال 
له2م باملرصاد يف الجله2ات لينكلوا بهم، 

 بتأييد من الله نحن منتر ن”. 
أّم2ا بن2ُا الش2هيد ذك2رد إبرا2ي2م 
اج22دل، رتتلا2ى بأبيه2ا قائلة: »أرتخر 
كون أبي ش2هيداً عند الله  قّد1 ر َحه يف 
س2ليل الله،  أتانى من الل2ه أن يجاَعنا 

به يف اآلخرة”. 
 دع2ا ذك2رد ُكلَّ الرل2ال »للذ2اب 
ملقاتل2ة أعداء الله«، متس2ائلة: » إذا لم 
نقاتله2م اآلن رات2ى؟ 22ؤالء املجرمون 
اللي2وت  يف  اجطف2اَل  النس2اَء  قتل2وا 
بصواريخه2م  خّرب2وا امل2دارس؟ أَ ل2م 
يحن الوقُا لقتاِله2م  تطهري اليان من 

رلسهم؟”. 

إلى روح الشهيد أبو حيدر الحمزي
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إن لــم تــزجـــْرنــا )آيــاُت الــعـذاب( يف الُقـْرآن 
الكــريـــم.. فمــــا الــذي يزجُرنا!!!

 : بشرى المحطوري:

العذاب الناتج عن صواريخ أهل 
األرض.. ال يساوي غمسًة يف 

جهنم:
َحذََّر الشهيُد القائُد -َساَل1ُ اللِه َعَليِْه- 
2ة من عذاب الله،  أن ُكّل من يخاف  اجُمَّ
الجلابرة، ريعال ما يرضيهم، بأن عذاب 
الله أشد  أعظم من ُكّل تهديداتهم، حيث 
ق2ال: ]لو صب اجمريكيون ُكّل ما لديهم 
من قوة عليك  حدك أنا ملا س2ا د ذلك 
كل2ه يوماً  احداً يف ن2ار لهنم؛ جنك 2نا 
بأ ل رضبة, بأ ل ش2ظية س2تاوت، ثم 
ال تح2س بأي يشء بعد ذل2ك،  لو صلوا 
عليك ُكّل أس2لحتهم،  لو اررضنا أيضاً 
أنك س2تلقى حي2اً  صواريخه2م توله 
إلي2ك,  قنابله2م توله إلي2ك أيضاً حتى 
آخر قطع2ة ياتلكونها ل2كان ذلك أيضاً 
ال يسا ي ساعة  احدة يف قعر لهنم[. 
 أشار إ2 أن تدبُّر آيات الوعيد سيؤّدي 
بالعل2اد إ2 الخوف م2ن الله أكثر من أي 
يشء آخ2ر، حي2ث ق2ال: ]التخويف بنار 
لهن2م يف الُق22ْرآن الكري2م, التخوي2ف 
بن2ار لهنم ال2ذي تك2رر كث2رياً يف آيات 
الل2ه يف الُق22ْرآن الكريم، 22و لدير بأن 
نتأمل2ه ليدا كلنا،  أن نتدبر تلك اآليات. 
حينئ2ذ س2يجد ُكّل م2ن تأمله2ا,  م2ن 
تدبر2ا ب2أن ُكّل يشء يف 22ذه الدنيا من 
يشء  ش2دائد2ا،  كل  م2ن  مصائله2ا, 
ما2ا يتوعدك به اآلخ2ر ن،  كل ما تراه 
عندما يس2تعرضون أس2لحتهم يف اجيا1 

الوطنية.. س2راه كله ليس بيشء، ليس 
ش2يئاً باعن2ى الكلا2ة رعال أم2ا1 2ذه 
النار التي تغلظ الله بها عىل من عصاه، 
 توعد بها م2ن صدف عن رضاه. حينئذ 
تجد نفس2ك أنه ليس 2ن2اك ما يجب أن 
يخيف2ك، ليس يف 2ذه الدنيا ما ينلغي أن 
تخاف منه أب2داً، رال املوت،  ال ]قنابل[، 
 ال ]صواري2خ[، مها2ا كان2ا رتاك2ة، 

مهاا كانا عظياة الدمار[. 

أوصاف النار ــوالعياذ باهلل منهاــ 
كما وردت يف الُقـْرآن:ـ

2ِهيُْد الَقاِئُد آي2اِت الوعيد   تن2اَ َل الشَّ
بال2رشح املفص2ل لها، َعلَّ  ع2ىس يتأثر 
الن2اس به2ذا، ريرك2ون م2ا 22م ري2ه 
م2ن الس2كوت  القع2ود ع2ن الجه2اد، 
 ينطلقون يف ح2ب الله، يف رىض الله، ال 

يخارون يف الله لومة الئم:

أوالً: عّض البنان، كنايًة عن الندم 
الشديد والحسرة:ــ

 }َ يَْو1َ يََع2ضُّ الظَّاِلُم َعىَل يََديِْه يَُقوُل 
ي2َا َليْتَِني اتََّخ2ذُْت َمَع الرَُّس2وِل َس2ِليالً 
ي2َا َ يَْلت2َا َليْتَني ل2ْم أَتَِخ2ذْ ُرالن2ًا َخِلياْلً 
َلَق2ْد أََضلَِّني َع2ِن الذِّْكِر بَْع2َد إِذْ َلاَءِني{ 
قال -َس2اَل1ُ الل2ِه َعَليِْه-: ]أليس2ا 2ذه 
كله2ا علارات حرسة  ن2د1؟ ند1 يقطع 
القل2وب، يعض املج2ر1، يع2ض الظالم 
ع2ىل يدي2ه يعضه2ا من ش2دة اجس2ف، 
 اجلم، م2ن الحرسة  الن2د1. يقول الله 
سلحانه  تعا2: }ِللَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهُم 
اْلُحْس2نَى{ الجزاء الحس2ن  2و الجنة، 
 الحس2اب اليسري،  اجمن من ُكّل خوف 
ي2و1 القيام2ة }َ الَِّذيَن َلْم يَْس2تَِجيلُوا َلُه 
َل2ْو أَنَّ َلُهْم َم2ا يِف اْجَْرِض َلِايع2اً َ ِمثَْلُه 
َمَعُه اَلْرتََدْ ا ِبِه{ الذين لم يستجيلوا لله. 
 أين موضع االس2تجابة؟ 2نا يف الدنيا، 
 م2ا 2و ال2ذي دعانا إليه؟ 22و الُق2ْرآن 
الكريم،  رس2ول الله )صلوات الله عليه 
 عىل آله( تلك دعوة الله التي يريد منا أن 

نستجيب لها[. 

ثانياً:ــ شراُبهم )الصديد:ــ
}َ اْس2تَْفتَُحوا َ َخاَب ُكلُّ َلل2َّاٍر َعِنيٍد 
ِمْن َ َراِئِه َلَهنَُّم َ يُْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد 
يَتََجرَُّع2ُه َ ال يََكاُد يُِس2يُغُه{قال -َس2اَل1ُ 
اللِه َعَليِْه-: ]الصديد: يقال بأنه عصارة 
أ22ل النار، القيح، الصدي2د: ُكّل رضالت 
ألس2امهم املحرقة امللتهلة، 2ي رشاب 

املجر1 يف لهنم[. 

ثالثاً:ـ أبواب جهنم السبعة:ـ
أَْلَاِع2نَي  َلَاْوِعُد22ُْم  َلَهن2ََّم  }َ إِنَّ 
َلَها َس2لَْعُة أَب2َْواٍب ِلُكلِّ ب2َاٍب ِمنُْهْم ُلْزٌء 
َمْقُس2و1ٌ{قال -َس2اَل1ُ اللِه َعَلي2ِْه-: ]ألم 
يتح2دث 2ن2ا حتى ع2ن أب2واب لهنم؟ 
 تحدث حتى ع2ن مغالقها، مصارقها، 
 تحدث ع2ن زبانيته2ا, تحدث ع2ن ُكّل 
يشء ريه2ا.. رأين تفكرين2ا؟ أين نظرنا 

جنفسنا  ملصالحنا؟ أليس 2ذا 2و الذي 
ينلغي أن نخ2اف منه.  اج 2 بأن يكون 
أشد قوة،  أعظم قوة يف مقا1 االستجابة 
لل2ه 2م من يحال2ون العلم، 2م من 2م 
متعلاون,  م2ن يحال2ون العلم؛ جنهم 
2م من يعررون لهنم أكثر من غري2م، 
مع أن لهنم أ صارها يف متنا ل الناس 

لايعاً، ُكّل من يقرؤ ن كتاب الله[. 

رابعاً:ـ ثياُب أهل النار، وطريقُة 
استحمامهم:ــ

}2َذَاِن َخْصَا2اِن اْختََصُا2وا يِف َربِِّهْم 
َرالَِّذي2َن َكَف2ُر ا ُقطَِّع2ْا َلُهْم ِثي2َاٌب ِمْن 
نَاٍر يَُصبُّ ِمْن َرْوِق ُرُؤ ِس2ِهُم اْلَحِايُم{، 
2ِهيْد الَقاِئد حول 2ذا املوضوع  يقول الشَّ
شارحا: ]ألم يتحدث أيضاً عن الر يشة 
يف لهن2م؟ رشاب لهنم ث2م أيضاً يصب 
من ر2وق رؤ س2هم الحاي2م، يكونون 
نظيف2ني من ُكّل يشء روق ألس2امهم، 
لكنها تر يش2ة خطرية ل2داً ليس معها 
]ش2املو[  ال معه2ا صاب2ون ]لك2س[ 

 ال أي يشء م2ن أد ات التجاي2ل. ث2وب 
املج2ر1 ريها كاا قال الل2ه يف آية أخرد: 
اِبيلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن َ تَْغَش ُ ُلو2َُهُم  }َسَ
رأس  ر2وق  م2ن  يص2ب  الن2َّاُر{  2ن2ا 
املجر1 الحاي2م }يُْصَهُر ِبِه{ يذاب }َما يِف 
بُُطونِِهْم َ اْلُجل2ُوُد{إذا  احد منا مر ش 
بااء س2اخن  غِلط يلق2ي يف ]املغراف[ 
قليل س2اخن  صل2ه روق ظه2ره كيف 
يكون أمله؟ يقو1 م2ن مكانه من حرارة 
بس2يطة.. أم2ا 22ذه تر يش2ة خطرية: 

}يُْصَهُر ِبِه َما يِف بُُطونِِهْم َ اْلُجلُوُد{[. 

 أضاف -َس2اَل1ُ اللِه َعَليِْه- ش2ارحاً: 
]ثيابه2م م2ن ن2ار ]تفصي2ل[ قطع2ا 
لهم ثي2اب تفصيل، 2نا ثي2اب التفصيل 
بثالثة أل2ف  نحو2ا ]نجو1[ 2ناك ليس 
الث2وب من ن2وع ]نجو1[ بل ن2ار. كأنه 
يقول للش2لاب، طلعا الش2لاب يكونون 
حريصني ل2دا عىل ثي2اب التفصيل من 
أل2ل أن يل2د  لاي2ال أم2ا1 اآلخري2ن، 
يعرض ع2ن ذكر الله،  22و يعرض عن 
مجالس اإلرش2اد، عن مجالس الهداية، 
يع2رض عن كتاب الل2ه، يعيش يف ألواء 
من العش2ق،  الحب،  اتلاع الش2هوات، 
رهو من يلحث ع2ن ثياب تفصيل ليلد  
ش2كله لايال، ريعرف أنه قد يكون من 
أ لئ2ك الذين تفصل لهم ثي2اب يف لهنم 
}ُقطَِّعْا َلُهْم ِثيَاٌب ِمْن نَاٍر{ ما 2ذا يعني 

تفصيل؟[. 

خامساً:ــ أوصاُف )مالئكة العذاب( 
َخَزَنُة جهنم:ــ

]َ َلُه2ْم َمَقاِمُع ِمْن َحِدي2ٍد ُكلََّاا أََراُد ا 
أَْن يَْخُرُل2وا ِمنَْه2ا ِمْن َغمٍّ أُِعي2ُد ا ِريَها 
َ ذُ ُقوا َعذَاَب اْلَحِري2ِق{، }َعَليَْها َمالِئَكٌة 
ِغالٌظ ِش2َداٌد{، قال -َس2اَل1ُ الل2ِه َعَليِْه- 
ش2ارحاً: ]أ  يكلاون2ك ع2ن ر2رق م2ن 
الجنود تتدرب تدريل2ا خاصا ]كاند ز[ 
أَْ  من يتدربون يف معس2كرات العاليات 
الخاصة.. أ لئك ليسوا بيشء أما1 خزنة 
لهن2م، خزن2ة لهن2م مدرب2ون تدريلا 
عاليا عىل تعذيب الن2اس، مالئكة غالظ 
شداد كاا قال الله عنهم: }َعَليَْها َمالِئَكٌة 
اآلي2ة6(  م2ن  ِش2َداٌد{)التحريم:  ِغ2الٌظ 
 بأيديه2م مقامع من حديد تلتهب ناراً، 
كلا2ا حا ل2ا أن تق2رب من ب2اب من 
أب2واب لهنم يرضبونك به2ا. 2ؤالء 2م 
م2ن يجب أن تخاف منه2م، ال أن تخاف 
م2ن لن2ود العالي2ات الخاص2ة أَْ  من 
لنود ]الكاند ز[ أَْ  من أي لندي آخر، 
باس2تطاعتك أن تقتله, باستطاعتك أن 

ترضبه كاا يرضبك[. 

هناك يف النار أيضاً شجرة هي فاكهة أهل النار نفس اسمها بشع ]زقوم[ 
أليس اس�ماً مزعجاً؟ اس�م غري مقب�ول، وهكذا بعض املف�ردات تكون هي 
غري مقبولة، حتى لو حاولت أن يكوَن اس�ُمها ليشء جميل، فاالس�م ال يركب 
عىل هذا املس�مى، اسمها بشع. وهي ش�جرة حقيقية، والله بقدرته سبحانه 
وتعاىل هو القادر عىل أن يجعل يف النار أشجارا تتغذى عىل النار، وتثمر ناراً, 
وت�ورق نارا، ليس هناك ما يعجز الله س�بحانه وتع�اىل، وإن كان الظاملون 
ق�د يجادل�ون يف هذه.. كيف ش�جرة يف جهن�م ونحن نعل�م أن النار تحرق 
األش�جار!. من املعلوم أنه هن�ا يف الدنيا يقال أن بع�ض الحيوانات جلودها 

غ�ري قابلة لالحرتاق هنا يف الدنيا. النار ألم يجعلها الله س�بحانه وتعاىل بردا 
وس�الما عىل إبراهيم وهي نار قد ملئوا بها واديا تحرق الطري عندما يمر من 
فوقها، الله الذي خلق النار يستطيع وهو قادر عىل أن يجعلها بردا فال ترض 
إبراهيم, ويستطيع أن يخلق أشجارا تنمو فعال تتغذى عىل النار كما تتغذى 
أشجار الدنيا عىل الرتبة، واملاء، والنور، والهواء. ]معررة الله-الدرس 15[. 

عندم�ا يأت�ي حاكم من الحكام يحكم بالباطل عندم�ا تقدم له ]جالونا[ 
م�ن العس�ل عندما تقدم ل�ه خروفا، عندم�ا تنقله إىل بيتك وتق�دم له غداء 

دس�ماً فيتعاطف معك فيضيع حق اآلخرين مقابل ما أعطيته, نقول له هنا: 
أن�ت أضعت الدين، أضعت الحق مقابل طعام ورشاب، أنت س�تلقى طعاما 
ورشاب�ا س�يئا، وإذا كانت تلك وجبة واحدة فإنك س�تأكل م�ن ذلك الطعام 
البش�ع يف اس�مه, البش�ع يف منظره, الذي هو يحرق البطن, ستأكله دائما، 
دائم�ا, وجبة واح�دة تبيع بها الحق، وجبة واحدة دس�مة تبي�ع بها دينك، 
وجب�ة واح�دة تدخل يف موقف باطل؛ ألنه هنا قدم لك غداء دس�ماً وقدم لك 
عسالً. هناك يف جهنم ما يجب أن تتأمله، هناك زقوم, وهناك صديد, وهناك 

حميم. ]معررة الله - الدرس 15[. 

مقتطفاٌت نورانية

- لو صب 
األمريكيون ُكّل 

ما لديهم من 
قوة عليك وحدك 

أنت لما ساوى 
ذلك كله يومًا 
واحدًا في نار 

جهنم؛ ألنك هنا 
بأول ضربة, بأول 
شظية ستموت، 
ثم ال تحس بأي 
شيء بعد ذلك.

- ألم يتحدث أيضًا 
عن الترويشة في 

جهنم؟ شراب 
جهنم ثم أيضًا 
يصب من فوق 

رؤوسهم الحميم، 
يكونون نظيفين 

من ُكّل شيء 
فوق أجسامهم، 

لكنها ترويشة 
خطيرة جدًا ليس 
معها ]شامبو[ 

وال معها صابون 
]لكس[ وال أي 

شيء من أدوات 
التجميل. 

َمن َلْم تؤثِّْر ريه محارَضُة 22 ملزمة 22 ]معررة 
الله 22  عده   عيده 22 الدرس الخامس عرش[ 

للشهيد القائد -َساَل1ُ اللِه َعَليِْه-، رينطلق مجا2داً 
يف سليل الله، يف أي مجال من املجاالت املتاحة 

للجهاد، ال يخش يف 2ذا الكون يشء سود الله، راا 
الذي ماكن أن يؤثر ريه؟؟

ِهيُْد الَقاِئُد آياِت العذاب  محارَضٌة تنا ل ريها الشَّ
يف الُق2رْآن الكريم،  رشحها بطريقة سهلة 

 ملسطة، ضاربا أمثلة  اقعية عىل املواضيع التي 
يتطرق إليها، أَْ  يستشهد بها.. محارضة يرلف 

الفؤاد عند قراءتها، ُكّل 2ذا لريتدع العلاد  ينزلر ا 
من الوقوع رياا يغضب الرب.. 
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مسيرات جماهيرية حاشدة ومواجهات عنيفة مع قوات االحتالل في مختلف المناطق 

مقتل جندي تركي يف مواجهات جنوب غربي »عفرين« 
 : وكاالت

أعلنا رئاس2ُة اجركان يف الق2وات الركية، 
عن مقتل أحد العسكريني املشاركني يف عالية 
»غصن الزيتون« يف منطقة عفرين الس2ورية، 

أمس الجاعة. 
 نقل2ا  كاالت أنل2اء ع2ن بي2ان لرئاس2ة 
اجركان الركية، أن الجندي الركي ُقتل لنوب 

غرب2ي مدين2ة عفري2ن، د ن رشح تفاصي2َل 
إضاريٍة. 

 ارتفع2ا بذلك حصيل2ُة خس2ائر الجيش 
الرك2ي إ2 ج1 قتي2الً  أكث2ر م2ن 60 لريحاً، 
منذ بدء العالية العد انية التي أطلقتها أنقرة 
بالتع2ا ن مع رصائل املس2لحني، ع2ىل مدينة 
عفري2ن الس2ورية، يف العرشي2ن م2ن الش2هر 

املايض. 

أن  إعالمي2ة  مص2ادر  أر2ادت  ذل2ك،  إ2 
االش2تلاكات، تج2ددت يو1 أمس ب2ني القوات 
الركي2ة،   ح2دات اجكراد، عىل ع2دة محا ر 
يف محيط منطقة ش2يخ خورز التابعة لناحية 
بلللة يف ريف عفرين الش2اايل،  ذلك بالتزامن 
م2ع مواَله2ات يف ريف عفري2ن الغربي، رياا 
 اصل الطرياُن َشنَّ غاراته عىل منازل املدنيني 

 اللُنَى التحتية  الخدمية 2ناك. 

الفلسطينيون ينتفضون يف »جمعة الغضب العاشرة« وفاًء لشهداء املقاومة 
 :  فلسطين المحتلة 

اجرايض  يف  كث2ريٌة  مناط2ُق  ش2هدت 
الفلس2طينية املحتل2ة، أم2س، مظا22راٍت 
لاا2ريي2ًة حاش2دًة، يف »لاع2ة الغض2ب 
الع2ارشة«  الت2ي س2ايا أَيْض2اً »لاع2ة 
الش2هيد ل2رار« ررض2اً للق2رار اجمريك2ي 
بإع2الن القدس عاصاًة للكيان الصهيوني؛ 
  راًء للشهيد الفلس2طيني املقا 1 »أحاد 
لرار« الذي استش2هد الثالث2اء الفائا، بعد 
أن ظل2ا ق2واُت االحت2الل تط2اِرُده لقرابة 

شهر. 
ب2ني  عنيف2ة  مواله2ات   اندلع2ا 
الفلس2طينيني  ق2وات االحت2الل خالل تلك 
التظا2رات، ما أس2فر ع2ن إصابة عدد من 

املتظا2رين. 
رف2ي العاصا2ة الفلس2طينية القدس، 
أَدَّد حوايل 25 ألَف رلسطيني صالة الجاعة 
يف رح2اب املس2جد اجق2ىص، بالرغ2م م2ن 
تشديدات أمنية لقوات االحتالل،  عقب ذلك 
خرج املصلون يف عدة مس2ريات لاا2ريية 

باملنطقة؛ للتنديد بالقرار اجمريكي. 
 يف محارظ2ة را1 الله، خرلا مس2رية 
بالق2رار  من2ددة  حاش2دة  رلس2طينية 
اجمريكي، عىل املدخل الشاايل ملدينة اللرية، 

 حا ل2ا قوات االحت2الل قا2ع التظا2رة 
بالقوة، ما أَدَّد إ2 اندالع موالهات أسفرت 

عن إصابة أربعة رلسطينيني عىل اجقل. 
كا2ا خرل2ا تظا22رة آخ2ر، يف قري2ة 
املزرع2ة ق2رب را1 الل2ه أَيْض2اً؛ احتجال2اً 
ع2ىل مص2ادرة اجرايض لصال2ح التوس2ع 
ب2ني  مواله2ات  االس2تيطاني،  اندلع2ا 
املتظا2ري2ن  قوات االحت2الل التي حا لا 
تفريق املس2رية، م2ا أَدَّد إ2 إصابة عدد من 

الفلسطينيني
 أر2اد املرَكُز الفلس2طيني لإلع2ال1، أن 
عرشات الفلس2طينيني، أصيلوا لراء قاع 
ق2وات االحت2الل ملس2رية أُْخ22َرد يف قري2ة 
بدرس، حيث انطلقا املس2رية صوب لدار 
الفصل العنري املقا1 عىل أرايض القرية، 
تنديدا بالق2رار اجمريك2ي،  احتجالاً عىل 
مص2ادرة أرايض القري2ة لصالح التوس2ع 

االستيطاني. 
 يف اجثن2اء، خ2رج أ22ايل قري2ة بلع2ني 
س2ال1  نَُش2طاء  باملحارظ2ة  معه2م 
 متضامن2ون ألان2ب، يف مس2رية انطلقا 
ص2وب ل2دار الفص2ل العن2ري الجدي2د 
بالق2رب م2ن محاي2ة أب2و ليا2ون؛  راًء 

للقدس  تنديداً بالقرار اجمريكي. 
العَل2م  املس2رية  يف  املش2اركون   رر2ع 

املقا م2ة  أسد  الفلس2طيني،  ص2وَر 
منا2ض2ة  2تار2ات  الفلس2طينية،  ردد ا 
للقرار اجمريكي  مؤكدًة عىل عر بة القدس. 
مئ2اُت  خ2َرَج  ذل2ك،  م2ع  بالتزام2ن 
الفلس2طينيني يف مسرية حاش2دة نظاتها 
حركة املقا مة اإلس2المية حااس، بادينة 
نابلس شاال الضفة الغربية املحتلة،  راًء 
للش2هداء  اجسد  يف مقدمتهم الش2هيد 

أحاد لرار. 
 أرادت مصادر رلس2طينية أن املس2رية 
انطلقا من مسجد النر بالللدة القدياة 
عقب ص2الة الجاع2ة،  حال املش2اركون 

ريها الراي2ات الخرضاء،  رّدد ا ش2عاراٍت 
تُحيّي بطوالت الش2هيد أحاد ل2رار، الذي 

اغتالته قوات االحتالل الثالثاء املايض. 
 اندلع2ا مواله2ات بني رلس2طينيني 
ح2وارة  حال2ز  عن2د  االحت2الل   ق2وات 
العس2كري لنوب املدين2ة، اعتقلا خاللها 
ق2وات االحتالل صحفي2اً رلس2طينياً رياا 
أصيب ش2ابان،  ذلك عقب مسرية شعلية 

نددت باغتيال الشهيد لرار. 
 أصيب ش2اب رلس2طيني يف موالهات 
أُْخ2َرد مع ق2وات االحتالل عند مدخل بيتا 

لنوب مدينة نابلس أَيْضاً. 

 يف الخلي2ل، اندلعا مواله2ات عنيفة 
بني رلسطينيني  قوات االحتالل، يف منطقة 
باب الزا ية،  ذلك خالل اس2تعداد الش2لان 
الفلس2طينيني للخ2ر ج باظا22رة عق2ب 
ص2الة الجاع2ة؛ »انتقاماً« لر ح الش2هيد 
ل2رار، حيث أرادت مصادر رلس2طينية أن 
ع2رشات الش2لان الفلس2طينيني تجاع2وا 
االحت2الل  لن2ود  املنطق2ة  2الا2وا  يف 
االحت2الل  لن2ود  رد  ريا2ا  بالحج2ارة، 

بالرصاص الحي. 
 يف قط2اع غ2زة، أعلن2ا  زارة الصحة 
الفلس2طينية ع2ن إصاب2ة ش2اب بج2راح 
بالغ2ة يف الرأس خ2الل مواله2ات اندلعا 
رشق بلدة للاليا ش2اال قطاع غزة،  ذلك 
خالل إحدد املس2ريات الت2ي خرلا أمس، 
يف ع2دد من مناطق القط2اع تنديدا بالقرار 
اجمريك2ي؛   ر2اًء لش2هدا املقا م2ة  عىل 

رأسهم »لرار«. 
 كان2ا رصائل املقا مة الفلس2طينية، 
قد دعا يف  قا سابق من يو1 أمس، أبناء 
الخر ج باس2ريات  الفلس2طيني  الش2عب 
حاش2دة  «النف2ري« إ2 امليادي2ن يف لاعة 
الغضب العارشة تحا شعار »الوراء لدماء 
الش2هيد لرار« كاا دعا بع2ض الفصائل 
إ2 الخر ج باسريات تأبني رمزية للشهيد. 

السعودية تفتح أجواءها للطائرات املتجهة إىل »إسرائيل« ألول مرة

 : متابعات
كش2فا صحيفُة 2آرتس العبي2ة، نهاية 
منح2ا  الس2عودية  أنَّ  الفائ2ا،  اجس2لوع 
الخطوَط الجوية الهندية، موارقًة عىل السفر 
عب ألوائها يف رحالتها امللارشة، بني مدينتَي 

نيودلهي  تل أبيب. 
 قال2ا الصحيفة إن 22ذه 2ي »املرة اج 2 
التي تساح ريه الس2عودية لطائرات متجهة 
إ2 إسائي2ل باملر ر عب ألوائها«، مش2رية إ2 

أن 2ذه الخطوة ستؤدي إ2 تقليل  قا الرحلة 
بني الهند  «إسائيل« بادة س2اعتني  نصف 

ساعة. 
»الس2عودية  أن  إ2  الصحيف2ة   أش2ارت 
أغلق2ا ع2ىل م2دد 70 َعام2اً ألواء22ا ليس 
رقط أما1 الطائ2رات اإلسائيلية،  إناا أَيْضاً 
أما1 خطوط الط2ريان اجُْخ2َرد التي  لهتها 
إسائي2ل«، ماتدحة الخطوَة الس2عوديَة التي 

ستؤدي إ2 توررِي الوقا  التكاليف. 
 ذك2رت الصحيف2ُة أن الخط2وَط الهندية 

طللا مؤخراً من املطارات اإلسائيلية، تورريَ 
أماكن إلقالع طائراتها يف 2ذا املس2ار بدءاً من 

20 مارس املقلل. 
ٍه علني للس2عودية،  يأتي ذلك ضاَن تولُّ
نح2َو التقاُرِب مع الكي2ان الصهيوني حيث 
ش2هدت الفرة اجخ2رية، إرصاحاً س2عودياً 
رس2اياً  غ2ريَ رس2اي بذلك، كاا تكش2ف 
 س2ائل اإلعال1 العبية من  ق2ٍا آِلخر عن 
خط2وات تؤك2د ذل2ك التق2ارب، يف مجاالت 

مختلفة.

الجيش السوري يسيطر على منطقة 
واسعة بني حلب وإدلب وحماة

 : وكاالت
الس2وري  العرب2ي  الجي2ُش  تاك2ََّن 
 حلفاؤه، أمس الجاعة، من اس2تعادة 
الس2يطرة ع2ىل كامل مس2احة الجيب 
املحارص املاتد من لنوب رشق خنارص 
يف ريف حلب، إ2 غرب س2نجار يف ريف 
إدل2ب،  ص2والً لش2اال الس2عن بريف 
حااه، باس2احة تزيد ع2ن 1100 كلم 
مرب2ع،  ذلك بعد موالهات داما جيا1 
مع مس2لحي التنظيا2ات  الجااعات 

التكفريية يف املنطقة. 
الس2وري  الجي2ش  ق2وات   كان2ا 
 الحلفاء قد أطلقا الحصار عىل الجيب، 
يف أ اخ2ر يناير الفائا، عقب س2يطرتها 
عىل ق2رد »الجعكية - حايدية ش2داد - 
الحايدي2ة« رشق مطار أبو الظهور، بعد 

مواله2ات مع تنظيم »لله2ة النرة« 
 الفصائل املرتلطة بها. 

 خ2الل ذل2ك تزام2ن تق2د1 ق2وات 
الجيش السوري  الحلفاء يف ريف حلب 
الجنوب2ي من ق2رد »املزيون2ة - العلية 
- أ1  ادي«، م2ع تقدمه2ا م2ن املحور 
الجنوب2ي الرشق2ي ملطار أب2و الظهور 
العسكري من قريتي »بياعة كلرية  أ1 
لري2ن«  التق2ا الق2وات املتقدمة من 
املحوري2ن بلعضها يف قرد »الجعكية - 
حايدية شداد – الحايدية«، ما أَدَّد إ2 

حصار الجيب بشكل كامل.
 ذكرت مصادر س2ورية، أن الجيب 
كانا تس2يطُر عىل غالليته مجاوعاٌت 
من تنظيم داع2ش، رياا كانا تخضع 
املناطق اجُْخ2َرد منه لس2يطرة تنظيم 

»للهة النرة«. 
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 فرباير بوابة العبور
إىل 21 سبتمرب

السلطات السعودية تعتقل ناشطة 
سعودية انتقدت التطبيع مع »إسرائيل«

 : متابعات:

اعتقلت السلطاُت السعوديُة ناشطًة سعوديًة 
بع�د نرشه�ا ع�ى حس�ابها يف موق�ع التواصل 
االجتماع�ي »توي�ر« فيديو انتق�دت فيه توجَه 
الس�عودية وبعض الدول العربي�ة نحو التطبيع 

مع إرسائيل. 
وأف�اد حس�اب »معتق�ي ال�رأي« باعتق�ال 
السلطات الس�عودية للناش�طة السعودية نهى 
البل�وي بعد نرشه�ا فيديو انتق�دت فيه التوجه 
العرب�ي نح�و التطبي�ع م�ع إرسائيل وحس�ب 
ناشطني س�عوديني اس�تدعيت الناش�طة نهى 
البل�وي للتحقيق يف الثالث والعرشين من كانون 
الثان�ي/ يناي�ر امل�ايض إال أنها لم تغ�ادر املرَكَز 

األمني حتى اليوم .

أخب�ار  بمتابع�ة  وقال�ت حس�اباٌت معني�ٌة 
املعتقلني يف الس�عودية: إن السلطات السعودية 

مددت فرة احتجاز نهى البلوي إىل 35 يوماً.
ويأت�ي اعتق�اُل البل�وي عى خلفي�ة نرشها 
فيديو هاجمت فيه مساعي السلطات السعودية 
للتطبيع م�ع دولة الكيان الصهيوني »إرسائيل« 
، وأك�دت البل�وي، يف الفيدي�و ال�ذي تظه�ر فيه 
مرتدي�ًة النق�اب، أن التطبي�َع لن يخُدَم س�وى 

»إرسائيل«، وسيُضُّ بمصالح الدول العربية.
يف املقابل شهدت مواقُع التواصل االجتماعية 
حم�اِت تضام�ن م�ع الناش�طة نه�ى البلوي، 
من�ددًة بالسياس�ات الت�ي تنهُجه�ا الس�لطاُت 
الس�عوديُة للتطبي�ع م�ع الكي�ان الصهيون�ي، 
كم�ا ندد ناش�طون عى توي�ر بتنفي�ذ اململكة 
الس�عودية حم�ات اعتق�االت تعس�فية بح�ق 

ناشطني سعوديني آخرين دون توجيه أي تهم.

منذر المقطري
  

العربي�ة  اململك�ة  ظل�ت 
اليم�َن من�ذ  تحُك�ُم  الس�عودية 
عق�ود مضت عرب مراك�ز القوى 
التقليدية خ�ارج الجهاز اإلداري 
للدول�ة وداخل�ه , قائم�ة طويلة 
م�ن مش�ايخ القبائ�ل وجنراالت 
الجي�ش وش�خصيات سياس�ية 
ومثقفني  اجتماعي�ة  ووجاهات 
كان�وا ضم�ن ما يع�رف باللجنة 

�ة.  الَخاصَّ
توس�ع وامتداد ش�بكة النفوذ 
السعودي والخليجي عرب مراكز القوى املحلية جاء عى حساب 
تآكل وهشاش�ة األداء الحكومي , فاس�تطاعت اململكة التفرَد 
بكل يشء يف املش�هد اليمن�ي طيلَة عقود، إاّل أن ه�ذا األمر وّلد 
مضاعف�ات نت�ج عنه�ا ح�ركاٌت احتجاجية يف جن�وب الباد، 
وأُْخ��َرى أخذت شكاً عسكرياً يف شماله، لتتوج هذه النضاالت 

بني املقاطعة والتطبيعيف األخري بثورة فرباير 2011م.
علي الدرواني

الكي�ان  إع�ام  وس�ائُل 
تناقل�ت  املحت�ل  الصهيون�ي 
الس�عوديَّ  الس�ماَح  بارتي�اح 
بتحليق الط�ريان املدني يف أجواء 
اململكة نح�و مطارات الكيان، يف 
الوقت ال�ذي تمنُع في�ه طائرات 
م�ن  وإس�امية  عربي�ة  دول 
التحليق يف س�مائها، ب�ل وتمنُع 
الط�رياَن املدني بش�كل عام من 

الوصول إىل اليمن املحارص.  
قوب�ل  الصهيون�ي  االرتي�اُح 
بحال�ة غضب كبري يف األوس�اط 
انعك�س  واإلس�امية  العربي�ة 
ع�ى مس�توى وس�ائل التواصل 

االجتماعي. 
الس�عودية مع أنها نفت األمر 
إاّل أنها أوعزت ألحد كبار أبواقها 
اإلعامية للتربير لألمر والتسويق 

اإلعامي للخطوة املقبلة. 
وإن كانت الصحف الصهيونية 
قد تحدثت عن السماح للطائرات 
أج�واء  يف  بالتحلي�ق  الهندي�ة 
اململك�ة ذهاب�اً إىل ت�ل أبيب فقد 

ذهب الراشُد 

إكراما ملن أكرموا االنسانية بدمائهم الزكية ومسامهًة يف صناعة النرص، ومقابلة 
اإلحسان باإلحسان، ساهم يف رعاية أرس الشهداء و دعم  مشاريع مؤسسة 

الشهداء الرعائية  التربع عرب: حساب كاك بنك رقم : 1004550354
أو حساب البنك الدويل رقم : 317820-0002  أو حساب الربيد اليمني رقم 

: 999999 أو التواصل باألرقام التالية: 771188479 - 714614392 - 
 772926889

أو ساهم  بـ 100 ريال فقط ، عرب االتصال للرقم 2505 او ارسال رسالة اىل الرقم 
2505 من مجيع شبكات االتصال.

info@alshuhada.org :لال�صتف�صار والتوا�صل عرب االمييل

إن األم����ة املؤمن����ة احلاض����رة دائم����اً واملس����تعدة على 
ال����دوام لتق����دمي الش����هداء، وهم حاضرون عل����ى الدوام 
لتقدمي أنفس����هم في س����بيل الله وابتغاء مرضاته، دائماً 

ما تكون أمة قوية، أمة يحسب لها العدو ألف حساب.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

إنَّا نحُن يف هذه املسرية املباركة 
املسرية القرآنية املسرية الجهادية 
ومع آل البي�ت الطيبني الطاهرين 
املنتجب�ني نح�ن يف هذه املس�رية 
املبارك�ة نرتبط بالله وبمس�ريته 
الت�ي دعا إليها عباَده عرب رس�له 

من األنبياء عليهم السام. 
وأُْوِص وأُن�ادي ُكلَّ َم�ن بق�ي 
في�ه ذرٌة م�ن إيم�ان أن يلتح�َق 
به�ذه املس�رية املبارك�ة، ونعاهُد 

الل�َه والرس�وَل واإلمام علي�اً أننا 
وع�ى  خطه�م  ع�ى  س�ائرون 
َمن س�ار معه�م يف هذه املس�رية 

املباركة. 
ونؤك�د لألع�داء أننا ع�ى أعى 
واملواجه�ة  االس�تعداد  درج�ات 

لخوض أية معركة معهم. 
الل�ُه أك�رب - امل�وت ألمري�كا - 
ع�ى  اللعن�ة   - إلرسائي�ل  امل�وت 

اليهود - النرص لإلسام. 

الشهيد املجاهد بندر علي صالح حامد الشريف 
محافظة صعدة – ساقني – النوعة


